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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
บุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ ซึ่งในระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ช่ือเดิมในขณะน้ัน)     
ที่มีช่ือเรียกย่อ ๆ ว่า ก.ม. เดิมกำหนดให้เป็น สาย ก. และกลุ่มที่สอง คือ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอน แต่ทำหน้าท่ีในการให้การสนับสนุนในการเรียนการสอนของอาจารย์ 
เรียกว่า บุคลากรสายปฏิบัติการวหรือสายสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีในการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดย ก.ม. กำหนดให้เป็น สาย ข. และทำหน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านบริหารและธุรการ        
โดย ก.ม. กำหนดให้เป็น สาย ค. เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมี
รูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” ได้จำแนกบุคลากรออกเป็น 2 สายงาน ดังน้ี สายวิชาการ 
ได้แก่ อาจารย์ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ได้แก่ บุคลากรท่ีทำหน้าที่สนับสนุนทางด้าน
วิชาการและด้านการบริหาร 

  ปัญหาด้านบุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและในกำกับของรัฐบาลโดยส่วน
ใหญ่ประสบอยู่จากอดีตที่ผ่านมา คือ ความไม่เหมาะสมในด้านปริมาณของอัตรากำลังบุคลากรในบาง
สาขาวิชาซึ่งไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มีอยู่ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ตลอด
ระยะเวลา 23 ปี ต้ังแต่ได้เปิดรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง จากที่เริ่มเปิดรับ
นักศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรีจนสามารถรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การเปิดรับนักศึกษาใน
สาขาวิชาใหม่ การเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ และจัดต้ังสำนักวิชาใหม่เพ่ิมข้ึน แต่เน่ืองจากเป็นการพัฒนางาน
เพ่ิมภายใต้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่รัฐบาลพิจารณาตรึงกรอบ
อัตรากำลังเดิมไว้ในภาพรวม และมีมาตรการไม่ให้เพ่ิมอัตราต้ังใหม่ โดยจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐให้
ตามอัตรากำลังเดิม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีการวางแผนรวมท้ังกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
อัตรากำลังให้มีความรัดกุม โดยเฉพาะการเพ่ิมอัตรากำลังเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
สาขาวิชาหรือสำนักวิชาที่มีอยู่เดิม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถทำให้สาขาวิชาใหม่หรือสำนักวิชาที่
จัดต้ังใหม่มีอัตรากำลังรองรับภาระงานได้อย่างเหมาะสมด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากำลังใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

การวางแผนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้วยการกำหนด
ระบบและวางระบบอัตรากำลังคนอย่างเป็นทางการและมีความต่อเน่ืองจะมีส่วนช่วยให้เกิดการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์ ทำให้การจัดหา การบริหารและการพัฒนาอัตรากำลัง
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บุคลากรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การวางแผนกำหนดกรอบอัตรากำลังจึงมีความสำคัญและ
เป็นประโยชน์ ซึ่งการวิเคราะห์ความต้องการเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรให้มีความเหมาะสมใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระยะแรกจะศึกษาเฉพาะอัตรากำลังบุคลการสายวิชาการ ด้วยเป็น    
สายงานที่รองรับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง ข้อมูลส่วนหน่ึงใช้เพ่ือประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง
ของพนักงานสายวิชาการ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละฉบับ และตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และเพื่อสนับสนุนการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป 

   การวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการหรืออาจารย์จะศึกษาจากข้อมูลภาระงานสอนของ
อาจารย์จากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาจะพิจารณาจากข้อมูลจำนวนหน่วยกิตนักศึกษาและจำนวนนักศึกษา     
เต็มเวลา ตลอดจนพิจารณาจากข้อมูลแผนการรับนักศึกษาเพ่ือนำมาพยากรณ์อัตราอาจารย์ต่อนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือปัจจุบัน คือ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และที่สภาวิชาชีพ
กำหนด โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจำนวนอาจารย์ที่มีอยู่เดิมในการวิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์ให้มี
ความเหมาะสม  และการประเมินศักยภาพในการรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลนอาจารย์หรือสาขาวิชาท่ีต้องการความชำนาญเฉพาะทาง ในขณะเดียวกัน 
มหาวิทยาลัยและสำนักวิชาจำเป็นต้องกำหนดความต้องการของอาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา โดยจะต้อง
พิจารณาข้อมูลรอบด้านอย่างละเอียด เพ่ือใช้กำหนดการวางแผนในการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

นอกเหนือจากหน้าท่ีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ซึ่งส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ขั้นตอนการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการก็มี
ความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน เน่ืองจากเก่ียวข้องกับสำนักวิชาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทาง และด้วยที่ผ่าน
มายังไม่มีการกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการท่ีประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการ ทั้งน้ี สำนักวิชา/วิทยาลัยสามารถดำเนินการขออนุมัติอัตรากำลังได้ตามแนวทางตามความ
เหมาะสม และโดยส่วนใหญ่เป็นการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการที่ระบุเหตุผลความจำเป็น  
โดยภาพรวมซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละสำนักวิชา/วิทยาลัย ดังน้ัน เพ่ือให้มีเกณฑ์ที่ใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกสำนักวิชา/วิทยาลัย และด้วยความคาดหวังให้แต่ละสำนักวิชา/วิทยาลัยมีความรู้
ความเข้าใจถึงกระบวนการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการตามขั้นตอนการวางแผนอัตรากำ
ลัอย่างเป็นระบบ โดยท่ีจะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีความเหมาะสมไม่อาจข้ึนอยู่
กับขั้นตอนใดข้ันตอนหน่ึงเท่านั้น ทั้งน้ีจะต้องอาศัยการผสมผสานและใช้ความสอดคล้องของข้อมูลตามมิติ
ของเวลาที่ยืนยันให้ตรงกันทั้งมิติอดีต ปัจจุบัน และอนาคตตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ “กรอบแนวความคิด
การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักใน
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การจัดทำคู่มือฉบับบน้ีขึ้นเพ่ือทำให้กระบวนการวางแผนอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชาและ
วิทยาลัยเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  

 

1.2 วัตถุประสงค ์
 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำคำขอ
อนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทราบถึงขั้นตอนการจัดทำคำขออนุมัติและ
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 

3) เพ่ือให้สำนักวิชา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการเพ่ือตอบสนองภารกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.3 ขอบเขต 
1) การศึกษาความต้องการอัตรากำลังครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะอัตรากำลังของ “พนักงานสาย 

วิชาการ” ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในสำนักวิชา/วิทยาลัย  
2) การศึกษาวิคราะห์ข้อมูลภาระงานของพนักงานสายวิชาการเพ่ือการขออนุมัติอัตรากำลัง        

ในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ “ภาระงานสอน” ไม่รวมถึงภาระงานอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาระงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำคำขออนุมัติ

อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
2) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทราบถึงขั้นตอนการจัดทำคำขออนุมัติและข้ันตอน

การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
3) สำนักวิชา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงาน      

สายวิชาการ เพ่ือตอบสนองภารกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.5 คำนิยาม  
 1) พนักงานสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน
และการวิจัยและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 2) กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
หมายถึง กระบวนการและแนวทางท่ีใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอัตรากำลังบุคลากรตามมิติของเวลา   
ซึ่งมี 6 วิธีการ ดังน้ี 
     2.1) การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร (Strategic objective) เป็นการวางแผน
อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร ให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต 
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                2.2) การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (Supply pressure) เป็นการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมท้ังต้นทุนการผลิตเพ่ือประกอบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
                2.3) การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : 
FTE) เป็นการพิจารณาเวลาที่ใช้ตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง (Work process) ในอดีตมา
ประกอบการวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง 
                2.4) การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาในอดีต (Driver) เป็นการนำการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
(KPIs) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงานและพันธกิจขององค์กรมากำหนดจำนวนกรอบกำลัง
ที่ต้องใช้ 
                2.5) การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ แบบ 360 องศา (360 Degree+ Issue) เป็น
การพิจารณาความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารอัตรากำลังและ
องค์กรอย่างน้อยใน 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร เรื่องการเกษียณอายุราชการ และเรื่องความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                2.6) การเทียบเคียงกรอบอัตรากำลังองค์กรอ่ืน (Benchmark) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบข้อมูลอัตรากำลังกับหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  
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บทท่ี 2 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 จากโครงสร้างการบริหารจัดการของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตำแหน่ง และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการที่ผู้ปฏิบัติงานใช้
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาเขียนเป็นคู่มือการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ
สำหรับสำนักวิชา/วิทยาลัยในครั้งน้ี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

2.1.1 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 
         ปฏิบั ติงานในตําแหน่งหัวหน้างานวิจัยสถาบันในการควบคุมดูแลงานวิจัยสถาบัน          

งานบริหารความเสี่ยง และงานประจําในการวางแผนการรับนักศึกษาและแผนอัตรากำลังพนักงานสาย
วิชาการ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต ตลอดจนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด
ขอบข่ายภาระงาน ดังน้ี 
  1) ภาระงานหัวหน้างานวิจัยสถาบัน 
                         1.1) วางแผน จัดระบบ และกำกับติดตามงานวิจัยสถาบัน  
                         1.2) วางแผน จัดระบบ และกำกับติดตามงานสารสนเทศ 
                         1.3) วางแผน จัดระบบ และกำกับติดตามงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน รวมถึงงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
  2) ภาระงานประจำ 
            2.1) จัดทำแผนการรับนักศึกษา  
      2.2) วิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  
                         2.3) วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ  
                         2.4) วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

            2.5) ดำเนินการวิจัยตามนโยบายของผู้บริหารที่มอบหมายให้ศึกษา 
      2.6) จัดทำแผนประกอบการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 

2.1.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

   หากพิจารณาจากขอบข่ายภาระงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการวางแผน
อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะมีความเก่ียวข้องกับภาระงานในการจัดทำแผนการรับนักศึกษา          
การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือให้มีข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณา
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อนุมัติคำขอและการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการในการวางแผนกรอบอัตรากำลัง         
ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละสำนักวิชาและวิทยาลัยต่อไป 
                  ซึ่งการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ มีการปฏิบัติงานใน 2 ส่วน 
โดยในแต่ละส่วนจะเก่ียวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
     1) ขั้นตอนการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ซ่ึงดำเนินการ โดยสำนักวิชาและ
วิทยาลัย 

 2) ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ซึ่งดำเนินการ       
โดยคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีการ
แต่งต้ังตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 861/2559 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาภาระงานและ
อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 (ภาคผนวกท่ี 1)   
โดยมีส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ และผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในข้ันตอนน้ี 
ซึ่งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
ข้ันตอน คำอธบิาย 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและ
อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ซ่ึงมีเลขานุการ 2 ฝ่าย ประกอบด้วย ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำวาระการประชุม
และข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการ และส่วนทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทำวาระการประชุมและ
ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลั ง
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป โดยมี
กำหนดการประชุมคณะทำงานไว้เดือนละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการและ
เป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
อั ตรากำลังพนักงานสายวิชาการจัดทำข้อมูล เพ่ื อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติตามหลักการใน 6 แนวทาง  

 ดังนี้
1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน 
3. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ 
4. การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมา 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นแบบ 360°  
    และประเด็นต่าง ๆ 
6. การเทียบเคียงกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน

 จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงานพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตาม
หลักการใน 6 แนวทาง 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
วิเคราะห์ภาระงานฯ 

จัดทำข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติไม่อนุมัติ 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 
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ข้ันตอน คำอธบิาย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
เสนอมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีพิจารณาอนุมัติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นทางการต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติกลับไปยังสำนักวิชา/
วิทยาลัย และส่วนทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

2.1.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
        สำหรับขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะมีการพิจารณา                 

โดยคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการให้เป็นตามกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower 
Planning Framework) ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้กำหนดไว้ใน 6 ด้าน 
มาดำเนินการวิเคราะห์และพยากรณ์เพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์ การตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากำลัง
ที่มีการพิจารณาอนุมัติ และการกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 

        1) การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร (Strategic objective) เป็นการ
พิจารณาความครบถ้วนของการดำเนินงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ตลอดจนภาระงานที่จะดำเนินการเพิ่มในอนาคต
ว่าสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร ซึ่งโดยปกติมหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติและ
จัดสรรอัตรากำลังของพนักงานสายวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา 
ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องทำการวิเคราะห์ประกอบการวางแผนกรอบอัตรากำลัง ได้แก่ การผลิตบัณฑิต    
ในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบางสาขาวิชาปิดหรือไม่ต้องดำเนินการแล้ว 
อาจทำให้การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น รวมท้ังต้องมีการ
วิเคราะห์และเตรียมความพร้อมให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้สอดคล้องกับ      
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ์ระยะ 3 ปี (พ .ศ . 2563 - 2565) ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอนุมัติกรอบ

แจ้งผลการพิจารณา 

เสนอขออนุมัติ 
จากมหาวิทยาลัย 
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อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2558 
ในเรื่องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

         2) การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบุคลากร (Supply pressure) เป็นการนำ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตมาประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ        
โดยก่อนหน้านี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 “ตามตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ข้อ 2. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน” ดังน้ัน ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรจะมีส่วนช่วยประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะเป็นต้นทุนหลักในการผลิตบัณฑิต 
                     3) การวิ เคราะห์ กระบวนการและเวลาที่ ใช้ ในการป ฏิบั ติ งาน  (Full Time 
Equivalent : FTE) เป็นการพิจารณาเวลาที่ใช้ตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง (Work process) 
ในอดีตมาประกอบการวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติกับภารกิจของหน่วยงาน
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ ซึ่งในกรณีของสำนักวิชาที่ผ่านมาจะใช้การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(Full Time Equivalent Student : FTES) โดยจะได้มาจากการคำนวณจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา 
(Student Credit Hours : SCH) ซึ่งหมายถึง ผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาหารด้วยหน่วยกิตเฉลี่ยต่อปีการศึกษาของ
หลักสูตรในระดับปริญญาน้ันๆ การคำนวณค่า FTES สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560) มีดังน้ี 
                         หน่วยกตินักศึกษา (SCH) เท่ากับผลรวมของจำนวนหน่วยกิตแต่ละวิชา X จำนวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
             นักศึกษาเตม็เวลา (FTES) โดย 

                 FTES  =                     SCH 

                              จำนวนหน่วยกิตเฉล่ียต่อปีการศึกษา 
                 ของหลักสูตรในระดับปริญญาน้ันๆ 

           ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “ตามตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จำนวนนักศึกษา  
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำซึ่งจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา” และตาม
ประกาศและข้อบังคับของสภาวิชาชีพต่าง ๆ 
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             4) การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาในอดีต (Driver) เป็นการพิจารณาผลการดำเนินงานท่ี
พึงประสงค์ตามตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจขององค์กรมาพิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังคนท่ีต้อง
ใช้ สำหรับการพิจารณาผลการดำเนินงานที่พึงประสงค์ตามตัวช้ีวัด (KPIs) โดยมีสมมติฐานว่าหากผลงาน    
ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและอนาคตแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ      
อาจจำเป็นต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ยกำลังคนใหม่ ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนการทำงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงาน     
สายวิชาการส่วนหน่ึงจะพิจารณาจากข้อมูลผลการรับนักศึกษาอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง เนื่องจากการรับ
นักศึกษาจะมีความเช่ือมโยงกับจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา และการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสาย
วิชาการตามหลักเกณฑ์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
ศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงสามารถนำมาคาดการณ์แนวโน้มจำนวนนักศึกษาท้ังหมด ณ ปัจจุบันและ
อนาคตได้ 

            5) การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ แบบ 360 องศา (360° Issues) เป็น
การนำประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารคนและองค์กรมาพิจารณาในประเด็นดังน้ี 

                (1) โครงสร้างองค์กร ด้วยการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานน้ันจะมีผลต่อการ
กำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก โดยหากกำหนดโครงสร้างที่มีหน่วยงานภายในองค์กรมากขึ้นจะ
ทำให้เกิดตำแหน่งงานเพ่ิมขึ้นตามมา ในกรณีน้ีที่ผ่านมาจะมีการพิจารณาอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ
ให้ความสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยเช่น การจัดต้ังสำนักวิชา/วิทยาลัยใหม่ 
การเปิดสาขาและหลักสูตรใหม่ เป็นต้น ในเบ้ืองต้นก็จะต้องอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือปัจจุบัน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) กำหนด 

                (2) การเกษียณอายุราชการ การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่เหมาะสมข้ึนทดแทน
ตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป โดยที่ผ่านมาจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการอนุมัติอัตรากำลังทดแทน
ตำแหน่งที่เกษียณอายุเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิ จัยและนวัตกรรม  (สป .อว .) หลัก เกณฑ์ และแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ประกาศและข้อบังคับสภาวิชาชีพต่างๆ กำหนด 

       (3) ประเด็นเรื่องนักเรียนทุน  เน่ืองจากนับ เป็นกรอบอัตรากำลั งพนักงาน           
สายวิชาการหรืออาจารย์ในอนาคตเมื่อนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษากลับมา 

            6) การเทียบเคียงกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน  (Benchmarking) เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน โดยสมมติฐานเรื่องแนวโน้ม
ของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการ
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กำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

2.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
         ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี 

สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน พ.ศ. 2562” ได้มีการแบ่งส่วนงานของส่วน
แผนงานและยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1 โครงสร้างองค์กรของส่วนแผนงานและยทุธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์สูค่วามสำเร็จตามเป้าหมายผ่านกระบวนการทำงานท่ีได้มาตรฐานตาม
ภารกิจหลัก 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานเชิงรุกทุกภารกิจตอบสนอง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2) พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่าง 

ต่อเน่ืองและท่ัวถึง 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและงานวิจัยสถาบันโดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ   ที่ทันสมัย 
4) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถนะที่ 

จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 
 

 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานบริหารความเสี่ยง งานธุรการ

สำนักงานอธิการบดี
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2.2.3 โครงสร้างการบริหาร 
                   จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้มีการกำหนดโครงสร้างการ
บริหารงาน ดังน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานของส่วนแผนงานและยทุธศาสตร์ 

หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
(นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร)

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานบริหารความเสี่ยง งานธุรการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) 

                 งานแผนยุทธศาสตร์  
                  นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์ 
 
 

งานจัดทำคำของบประมาณ 
  นางสาวญาณิกา ไชยมุสิก 
 
 
              งานบริหารงบประมาณ 
                 นางสาวนฤมล สุทธิ 
 
 
งานติดตามประเมินผล 
นางสาววราภรณ ์แหลมเพ็ชร์ 

นางดวงพร เดชรัตนวิไชย 
 
 
 
 
นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม 

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
(นางสุภาวดี สารพงษ์) 

หัวหน้างานวิจัยสถาบัน 
(นางศศิรัศม์ิ ประสาทแก้ว) 

 นางสาวธัญมน ธราพร นางวันเพ็ญ พันเจริญ
 
 
 
 
นายเสกมนต์ หม่อมวิญญา 
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โดยตามผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรตามภาพที่ 2 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จะอยู่
ภายใต้สายการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีหัวหน้าส่วน
แผนงานและยุทธศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน้าท่ีกำกับดูแลงาน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงบประมาณ กลุ่มงานวิจัยสถาบัน กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง และกลุ่มงานธุรการ และตาม
โครงสร้างจะมีตำแหน่งบริหารรองลงมาจากหัวหน้าส่วนในสายงานบังคับบัญชาอีก 2 ตำแหน่ง คือ หัวหน้า
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ต้องกำกับดูแลงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหัวหน้างานวิจัย
สถาบันที่ต้องกำกับดูแลงานวิจัยสถาบัน งานบริหารความเสี่ยง และงานธุรการซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ทั่วไปและงบประมาณ โดยแต่ละงานได้มีการกำหนดขอบข่ายภาระงานดังต่อไปน้ี 
             1) งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ  มีพนักงานตามโครงสร้างจำนวน 5 คน 
ประกอบด้วย นางสุภาวดี สารพงษ์, นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์, นางสาวญาณิกา ไชยมุสิก, นางสาวนฤมล สุทธิ 
และนางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์ มภีาระงานดังนี้ 
       (1) งานวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ  

       (2) งานวิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ  
      (3) งานบริหารงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
      (4) งานติดตามประเมินผล การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

  2) งานวิจัยสถาบัน มีพนักงานตามโครงสร้าง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางศศิรัศมิ์ 
ประสาทแก้ว, นางดวงพร เดชรัตนวิไชย และนายชาญชัย ตันติวัฒโนดม มีภาระงานดังน้ี 
            (1) การจัดทำแผนการรับนักศึกษา การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) การ
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
            (2) การสำรวจข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาวะการทำงานของบัณฑิต และความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต  
       (3) การจัดทำสารสนเทศและรายงานประจำปี  
       (4) การจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันและบริหารงบวิจัยสถาบัน  

             (5) ภาระงานวิจัยตามนโยบายของผู้บริหารที่มอบหมายให้ศึกษา 
  3) งานบริหารความเสี่ยง มีพนักงานตามโครงสร้างจำนวน 1 คน ประกอบด้วย  

นางสาวธัญมน ธราพร มีภาระงานดังนี้ 
      (1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
      (2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
      (3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
      (4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
      (5) จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยง 
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      (6) รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA และ
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
                         (7) ดำเนินการเก่ียวกับกระบวนการและแผนควบคุมภายใน 

  4) งานบริหารทั่วไปและธุรการ มีพนักงานตามโครงสร้างจำนวน 2 คน ประกอบด้วย  
นางวันเพ็ญ พันเจริญ และนายเสกมนต์ หม่อมวิญญา 
                      (1) งานสารบรรณกลาง หนังสือรับภายในและภายนอก กลั่นกรองเอกสารและเวียน
แจ้งเอกสาร ผ่านระบบการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (DOMS) 
      (2) ดูแลระบบใบลาของหน่วยงาน 
      (3) งานจัดเก็บเอกสารของส่วนแผนงาน 

      (4) งานพัสดุกลางของส่วนแผนงาน 
                         (5) งานอำนวยความสะดวกด้านการจัดรถ แจ้งซ่อมอุปกรณ์ จัดส่งพัสดุและจดหมาย 
และการจัดงานประชุม 
                         (6) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข 

 

การจัดทำคู่มือการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการสำหรับสำนักวิชา/วิทยาลัย      
ในคร้ังนี้ใช้กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
ใน 6 วิธีการ เป็นเกณฑ์ในการจัดทำขอและการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการสำหรับ     
สำนักวิชา/วิทยาลัย ซึ่งมีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษามานำเสนอเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
3.1.1 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร (Strategic objective)  เป็นการปรับเปลี่ยน 

การวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ไปตามทิศทางในอนาคต โดยวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กรกับภาระงานที่สำนักวิชาดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันนั้นครบถ้วน ตลอดจนภาระงานท่ีจะดำเนินการ
เพ่ิมในอนาคตตรงตามภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร ในขณะเดียวกันก็จะต้องทำการ
วิเคราะห์ประกอบการวางแผนกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชาและวิทยาลัย เช่น การ
ผลิตบัณฑิตในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบางสาขาวิชาปิดหรือไม่ต้องดำเนินการ
แล้ว เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แผนปฏิบัติ-
การมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้ประกอบการระบุเหตุผลและความจำเป็นต้องมีการอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในเร่ืองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

3.1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบุคลากร (Supply pressure) เป็นการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายจากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรเข้ามามีส่วนช่วยประกอบการพิจารณาขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะเป็นต้นทุนหลักในการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน การพิจารณาข้อมูลต้นทุนการผลิตจะ
ช่วยให้การจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3.1.3 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : 
FTE) เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงและลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ ซึ่งในกรณีของสำนักวิชาท่ีผ่านมาจะใช้การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time 
Equivalent Student : FTES) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560) โดยจะได้มาจากการ
คำนวณจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) และนำมาเทียบเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อ
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ทั้งนี้ การจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะต้องเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติใน 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือปัจจุบัน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประกาศและข้อบังคับ       
สภาวิชาชีพต่าง ๆ ที่ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นำมาสรุป
ประเด็น  

 
ภาพที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการอนุมัตอิัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 

     1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ภาคผนวกที่ 2) ได้รวบรวมประกาศท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคมและรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลด้านมาตรฐานระดับอุดมศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลท่ัวไปได้รับรู้รับทราบ 
โดยมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ดังน้ี 

         (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 “ตามข้อ 10. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ในข้อที่ 10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่

 
หลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ

ภายใน

ประกาศและ
ข้อบังคับสภา
วิชาชีพต่างๆ 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
พุทธศักราช 2558

Full Time 
Equivalent 

: FTE 
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หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน กรณีที่มีความจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับ
สาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น
รายกรณี และข้อที่ 10.1.3 อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนในกรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทำหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำ
หน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน” 

(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 “ข้อ 10 จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ในข้อที่ 10.3 ปริญญาโท ตามข้อท่ี 10.3.2 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีที่มีความจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้อง
เสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี และข้อ 10.4 ปริญญาเอก ตามข้อท่ี 10.4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย และข้อ 10.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีที่มี
ความจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือ
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มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี” 

    2) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช2557 (ภาคผนวกท่ี 3) ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2557 จัดทำโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา “ตาม
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ด้วยปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง
สำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับ
ศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น 
การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต เป็นต้น ดังน้ัน สำนักวิชา/วิทยาลัยจึง
ควรมีจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง   ไม่เกินจำนวน
เหมาะสมโดยมีการกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำจำแนกตามกลุ่มสาขา” ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 สัดส่วนจำนวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจำตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
             การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จำแนกตามกลุม่สาขา  

กลุ่มสาขา สัดส่วนจานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  - แพทยศาสตร์ 
  - พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้ และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว
   เศรษฐศาสตร์ 

25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
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        3) ประกาศและข้อบังคับสภาวิชาชีพต่างๆ ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง 
หลักสูตรและสถาบัน (ตัวอย่างท่ี 3) ประกอบด้วย 

           (1) ข้อบังคับสภาการพยาบาลเก่ียวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ  พ .ศ . 2562 (ภาคผนวกท่ี 4.1) “ข้อ24 
สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ ดังน้ี  ข้อ 24.1 อัตราส่วน
ของอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน   
1 : 6 กรณีสถาบันการศึกษาใหม่ อัตราส่วนของอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8 และข้อ 24.2 
อัตราส่วนอาจารย์ประจำหรือพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าท่ีผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาการสอนภาคปฏิบัติ
สามารถให้พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าท่ีผู้สอนภาคปฏิบัติมีจานวนไม่มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนอาจารย์
ประจำที่ต้องการแต่ละรายวิชา (1) อัตราส่วนอาจารย์ประจำ หรือพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าท่ีผู้สอน
ภาคปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติงานประจำในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 8 (2) อัตราส่วนพยาบาล
วิชาชีพท่ีทำหน้าท่ีผู้สอนภาคปฏิบัติ ในขณะที่ปฏิบัติงานประจำต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 4” 

  (2) ประกาศแพทยสภาที่ 73/2561 เรื่อง เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการ/
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการ
ใหม่) (ภาคผนวกท่ี 4.2) “ให้ใช้อัตราส่วนอาจารย์ : นักศึกษา = 1 : 4 เป็นเกณฑ์เฉลี่ยสำหรับจำนวน
อาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปีตลอดหลักสูตร สำหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตรหรือบาง
รายวิชา ซึ่งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจำนวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนในส่วนนั้นๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างน้อย 5 คน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
สกอ. และอาจมาจากสถาบันร่วมผลิตแพทย์ได้มีเกิน 2 คน (ถ้ามี) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีมากกว่าหรือ
เท่ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรเป็นอาจารย์จากสถาบันร่วมผลิต (กรณีที่มีสถาบันร่วมผลิต)” 
                     (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 (ภาคผนวกที่ 4.3) “ข้อ 12.คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน 12.2 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด 12.2.1 
การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร กำหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ดังน้ี อาจารย์ 1 คน 
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน 8 คน 12.2.2 การฝึกปฏิบัติการ กำหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ดังนี้ อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 8 คน 12.2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดสัดส่วนอาจารย์
หรือผู้สอนต่อนักศึกษา ดังน้ี อาจารย์หรือผู้สอน 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 4 คน” 

(4) ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวกที่ 4.4) “ใน
หมวดอาจารย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังดังน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ

19



พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา (โดยจะ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้อีกหน่ึงหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่
เกิน 2 คน) มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ครอบคลุม 5 แขนงหรือกลุ่มวิชาหลักทางเทคนิคการแพทย์ที่เปิดสอน
ในหลักสูตรได้ครบถ้วน (แขนงหรือกลุ่มวิชาละไม่น้อยกว่า 1 คน) ได้แก่ (1) เคมีคลินิก (2) โลหิตวิทยาและ
จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา (3) จุลชีววิทยาคลินิก (4) ภูมิคุ้มกันวิทยา (5) วิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต ภาระงานสอนเฉลี่ย หมายถึง ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ โดยรวมภาระงานสอนตลอด
ปีการศึกษาของทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและฝึกงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โดยเฉลี่ย
เป็นช่ัวโมง  ต่อสัปดาห์ ต่อปีการศึกษา วิธีการคำนวณ ดังน้ี ภาระงานสอนเฉลี่ย = จำนวนรวมของหน่วย
ช่ัวโมงการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและฝึกงาน ตลอดปีการศึกษา 40 สัปดาห์ จำนวนช่ัวโมงการสอน
ภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติหรือฝึกงาน 1 ช่ัวโมง = 1 หน่วยช่ัวโมง และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
ที่เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ที่มีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบัน
เก่า) และสถาบันใหม่ที่มีผลการสอบข้ึนทะเบียน สถาบันท่ีขอการรับรองจะต้องมีคุณสมบัติในองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลัง ได้แก่ องค์ประกอบ 1.1 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งช้ี 1.1.3 
อัตราส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 : 8” 

              (5) ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2561 (ภาคผนวกที่ 4.5) “ข้อ 18.4 สถาบันการศึกษาต้องจัด
ให้ มีอาจารย์กายภาพบำบัดประจำหลักสูตรจำนวนไม่ น้อยกว่าห้าคนต่อหนึ่ งหลักสูตร ข้อ 23 
สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย้ผู้สอนในหลักสูตร ดังนี้ 23.1 
อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเต็มเวลาต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกินหนึ่งต่อ
แปด 23.2 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร     เต็มเวลา
และผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติซึ่งทำการสอนภาคปฏิบัติต่อจำนวนนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของ
ภาคปฏิบัติไม่เกินหน่ึงต่อสิบสี่ 23.3 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเต็มเวลาในการสอนฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดหรือการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาไม่
เกินหนึ่งต่อหก 23.4 สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจะต้องมีระดับปริญญาเอก หรือผู้ที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละย่ีสิบของจำนวน
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเต็มเวลาทั้งหมดของสถาบันการศึกษา ข้อ 24 สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มี
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเต็มเวลาครอบคลุมสาขาวิชากายภาพบำบัดหลัก ประกอบด้วย สาขาวิชา
กายภาพบำบัดระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง สาขากายภาพบำบัดระบบประสาท สาขากายภาพบำบัดระบบ
การไหลเวียนเลือดและการหายใจ และสาขากายภาพบำบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในเด็กเป็นอย่างน้อย” 
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               (6) ประกาศสภาเภสัชกรรมท่ี 66/2561 เรื่อง ปรับปรุงแบบประเมินเพื่อรับรอง
สถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม และแบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิต
ทางเภสัชศาสตร์สภาเภสัชกรรม (ภาคผนวกท่ี 4.6) “กำหนดปัจจัยและข้อกำหนดสำหรับการประเมิน 
ปัจจัยท่ี 2 อาจารย์ 2.2 จำนวนอาจารย์ผู้สอน 2.2.1 จำนวนอาจารย์ประจำเต็มเวลาต่อนิสิต/นักศึกษา 
(คำนวณตามค่า (Full Time Equivalent Student : FTES) สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาที่คณะเปิด
สอนในหมวดวิชาชีพ และรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพที่เปิดสอนเอง (โดยคำนวณทั้งหลักสูตร) มีสัดส่วนไม่
มากกว่า 1 : 8 โดยให้นับรวมอาจารย์/เภสัชกร/ผู้สอนนักศึกษาท่ีสังกัดคณะเภสัชศาสตร์และมีหลักฐานการ
สอนนิสิต/นักศึกษาเป็นประจำชัดเจน” 

               (7) ประกาศทันตแพทยสภา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร    
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ (ภาคผนวกที่ 4.7) “ตาม
ตัวบ่งช้ีที่ 7 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์สำคัญ) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน 1     ต่อ 8” 

               (8) ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 7/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณา
หลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคผนวกท่ี 4.8) “ข้อ 2 คณาจารย์ (ที่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์) และบุคคลากรสายสนับสนุน (1) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยใช้
สัดส่วนจำนวนอาจารย์ 1 คนต่อจำนวนนักศึกษาสัตวแพทย์ไม่เกิน 8 คน เป็นเกณฑ์เฉลี่ยสำหรับจำนวน
อาจารย์และนักศึกษาเต็มเวลาทุกช้ันปีตลอดหลักสูตร สำหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตรหรือ
บางรายวิชาซึ่งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจะต้องจัดให้มีจำนวนอาจารย์ผู้สอน
เพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนน้ัน ๆ” 
                          (9) ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวกท่ี 9) “ข้อ 10 ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยมีอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำที่นำมาคิด
สัดส่วนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งคนต่อนักศึกษาเต็มเวลาต้ังแต่ระดับช้ันปีที่สองขึ้นไปจำนวนย่ีสิบคน” 
        (10) ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ
และรับรองปริญญาระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขา
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 (ภาคผนวกที่ 10) “ข้อ 9 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาที่ขอรับรองจากสภาสถาปนิก ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังน้ี (1) อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจำตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ซึ่งมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ต้องมีอาจารย์เป็นผู้มีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ประจำในแต่ละ
หลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้” 
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3.1.4 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาในอดีต (Driver) เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
หน่วยงาน (ที่ยึดโยงกับตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจขององค์กร) มายึดโยงกับการกำหนดจำนวนกรอบ
กำลังคนท่ีต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่าหากผลงาน   
ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการ
พิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ยกำลังคนใหม่ เพ่ือให้เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การทำงานตามภารกิจ โดยที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการส่วนหน่ึงจะ
พิจารณาจากผลการรับนักศึกษาย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เน่ืองจากการรับนักศึกษาจะมีความเช่ือมโยงกับ
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา และการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการตามหลักเกณฑ์จำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำซึ่งจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาซึ่ง
สามารถนำมาคาดการณ์แนวโน้มจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ณ ปัจจุบันและอนาคตได้ 

3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ แบบ360 องศา (360° และ Issues) เป็นการนำ
ประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรและบุคลากรมาพิจารณาในประเด็นดังน้ี 
                  1) การจัดโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในแต่ละ
หน่วยงานมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มี
หน่วยงานภายในองค์กรจำนวนมากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมา ในกรณีน้ีที่ผ่านมาจะมีการ
พิจารณาอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการให้ความสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรของ
มหาวิทยาลัย เช่น การจัดต้ังสำนักวิชา/วิทยาลัยใหม่ การเปิดสาขาและหลักสูตรใหม่ เป็นต้น โดย           
ในเบ้ืองต้นจะต้องอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือปัจจุบัน คือ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กำหนด 

         2) การเกษียณอายุราชการ การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่เหมาะสมข้ึนทดแทนตำแหน่ง    
ที่จะเกษียณอายุไป โดยท่ีผ่านมาจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการอนุมัติอัตรากำลังทดแทน
ตำแหน่งที่เกษียณอายุเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิ จัยและนวัตกรรม  (สป .อว .) หลัก เกณฑ์ และแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ประกาศและข้อบังคับสภาวิชาชีพต่างๆ กำหนด 

         3) เรื่องนักเรียนทุน เนื่องจากนับเป็นกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการหรืออาจารย์ใน
อนาคตเมื่อนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษากลับมา 

3.1.6 การเทียบเคียงกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน ๆ (Benchmark) เป็นกระบวนการนำ
ข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน โดยมีสมมติฐานแนวโน้มของการใช้
อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนด
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ตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ ทั้งน้ี ได้ดำเนินการเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
ด้วยการอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการในเบ้ืองต้นต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประกาศและข้อบังคับสภาวิชาชีพต่างๆ โดยการอนุมัติ
อัตรากำลังจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 861/2559 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณา
ภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 
(ตัวอย่างที่ 1) โดยได้กำหนดวิธีการปฏิบัติงานไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3 วิธีการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
ข้ันตอน คำอธบิาย 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและ
อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ซ่ึงมีเลขานุการ 2 ฝ่าย ได้แก่ ส่วนแผนงานฯ ซ่ึงรับผิดชอบ
ในการจัดทำวาระการประชุมและข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ และส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทำ
วาระการประชุมและข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป โดยมีกำหนดการประชุมคณะทำงานไว้เดือน
ละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการและ
เป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
อั ตรากำลังพนักงานสายวิชาการจัดทำข้อมูล เพ่ื อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติตามหลักการใน 6 แนวทาง  

 ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน 
3. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ 
4. การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมา 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นแบบ 360° 
6. การเทียบเคียงกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน ๆ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
วิเคราะห์ภาระงานฯ 

จัดทำข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ 
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ข้ันตอน คำอธบิาย 
  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงานพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตาม
หลักการใน 6 แนวทาง 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 
เสนอมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีพิจารณาอนุมัติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นทางการต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติกลับไปยังสำนักวิชา/
วิทยาลัยและส่วนทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

3.3 เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

ด้วยการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะส่งผลต่อการรับรองหลักสูตรและ
สถาบันในเบ้ืองต้นสิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน คือ จะต้องขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ        
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พุทธศักราช2558 และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประกาศและข้อบังคับสภาวิชาชีพต่างๆ ในเบ้ืองต้น ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลกระบวนการและเวลาท่ีใช้ (Full Time 

แจ้งผลการพิจารณา 

เสนอขออนุมัติ 
จากมหาวิทยาลัย 

อนุมัติไม่อนุมัติ 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 
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Equivalent : FTE)  หรือจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ซึ่งเป็น
ข้อมูลวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยจะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตามภาคการศึกษา        
ปีการศึกษา และปีงบประมาณ ดังนั้น จะต้องตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตาม
รอบระยะเวลา โดยแนวปฏิบัติที่ผ่านมาจะมีการปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามปีการศึกษา และปีงบประมาณ 
ตลอดจนนำเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ
เดือนละครั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากมีสำนักวิชา/วิทยาลัยขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสาย
วิชาการ 

ด้วยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและ
อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ได้พิจารณาและตระหนักว่าการวิเคราะห์
ความต้องการอัตรากำลังของสำนักวิชา/วิทยาลัยไม่อาจข้ึนอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ทั้งน้ี 
จำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่ำเสมอของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน โดยการอนุมัติ
และจัดสรรอัตรากำลังน้ันควรคำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหน่ึงกระบวนการ โดยเฉพาะ
การมองมิติเชิงเวลา 3 มิติ คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต รวมท้ังขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซ่ึงตามแนวปฏิบัติได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเดือนละคร้ัง แต่ทั้งน้ีในกรณีมีความ
จำเป็นเร่งด่วน ก็จะมีการนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการ
รับรองหลักสูตรและสถาบัน 

3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3.4.1 แนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตรากำลังคน 
        การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนน้ันจะเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ

องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย (“การบริหารคน
ภาครัฐ,” 2552) ดังน้ี  
                   The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรและดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังน้ัน ในการ
กำหนดกรอบอัตรากำลัง จึงหมายถึง กระบวนการกำหนดจำนวน รวมถึงคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพ่ือให้องค์กรสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
                    International Personnel Management Association (IPMA) กำหนดคำนิยมการ
วางแผนกำลังคน คือ “การกำหนดกลยุทธ์ด้านกำลังคนขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจท่ีวางไว้ 
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โดยวิเคราะห์สภาพกำลังคนภายในองค์กรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนใน
อนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้บรรลุภารกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในที่ น้ีอาจหมายถึงการ
พิจารณาความต้องการกำลังที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจและเป้าหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
(Mission-based manpower planning) ต่อไปในอนาคต 
                     ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนอัตรากำลังว่า “เป็นกระบวนการในการ
กำหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าน้ีด้วย ซึ่งการได้มาของบุคลากรน้ี รวม
ต้ังแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การและภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีต้องการ นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร 
ตลอดจนการใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  
                    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ให้ความหมายของการ
วางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึง “การดำเนินการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนอย่างเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการท่ีจะให้
ได้มาซึ่งกำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานภายในเวลาท่ีต้องการ โดยมีแผนการใช้
รวมท้ังพัฒนากำลังคนเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งน้ีเพ่ือธำรงรักษากำลังคนท่ีเหมาะสมไว้
กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

จากคำจำกัดความท่ีนักวิชาการกล่าวมาข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า การกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้น
เป็นการระบุความต้องการจำนวนและประเภทของอัตรากำลังว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมถึงพิจารณาลักษณะ
ของต้นทุนมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือวางแผนการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ที่องค์กรกำหนดไว้ 

 

3.4.2 ความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
        การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหน่วยงาน ด้วยการกำหนดกรอบอัตรา
กำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองจะมีส่วนช่วยทำให้หน่วยงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  
ที่มีการเปล่ียนแปลงได้อย่างทันท่วงที ทำให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังน้ี 
                 1) สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย 
และด้านเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้หน่วยงานสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการ
รองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซ่ึงจะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์กรจะเผชิญในอนาคต
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ลดความรุนแรงลงได้ 
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        2) ช่วยให้หน่วยงานและองค์กรสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลพ้ืนฐานในด้านอุปสงค์และอุปทาน
ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ปัจจุบันและอนาคต 
                       3) การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้การ
ดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานที่ต้องการ 
                       4) ช่วยลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง
อายุกำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้
หมดส้ินไปได้ด้วยการวางแผนกำลังคน แต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลด
ความรุนแรงของปัญหาน้ันลงได้ 
                       5) ช่วยให้หน่วยงานสามารถท่ีจะจัดจำนวน ประเภท และระดับทักษะของกำลังคน
เหมาะสมกับลักษณะงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์     
ที่กำหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานโดยรวม 
                       6) การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน   
ที่ไม่ตรงกับความต้องการ 
                       7) ช่วยทำให้เกิดการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) ด้วยการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ เริ่มต้ังแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การ
บรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน  
 

          3.4.3 กรอบแนวคิดในการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 
        กระบวนการที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         

ไม่ซ้ำซ้อน และเกิดความประหยัดสูงสุด เพ่ือให้การกรอบอัตรากำลังมีความสอดคล้องกับภาระงาน โดยทาง
ทฤษฎีแล้วสามารถพิจารณาจากมิติในเชิงเวลา 3 มิติ คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 การกำหนดกรอบอัตรากำลังตามมิติเชิงเวลา 3 มิติ 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังไม่ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่แน่นอนตายตัวได้ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้อง
อย่างสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน สอดคล้องกับที่ American Academy of 
Political and Social Science ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่าง ๆ มากกว่าหน่ึงตัวในการพิจารณา” 

จากหลักการการพิจารณาอัตรากำลังดังข้างต้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ตามมิติเวลาได้ใน 6 วิธีการ ดังนี ้

 
ภาพท่ี 5 กรอบแนวความคดิการวิเคราะห์อัตรากำลัง 6 วิธีการตามมิติของเวลา 
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 เม่ื อน ำกรอบแนวความ คิดการ วิ เค ราะห์ อั ต รากำลั ง  (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลังที่มีอยู่ดังน้ี 

          1) การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร (Strategic objective) เพ่ือให้การ
ดำเนินการสามารถบรรลุผลตามพันธกิจท่ีองค์กรต้ังไว้ จำเป็นจะต้องจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาว่าภารกิจที่ดำเนินการอยู่ครบถ้วนและ
สอดคล้องพันธกิจองค์กรหรือไม่อย่างไร หากภารกิจท่ีดำเนินกยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากภาระงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การปรับเปล่ียนหรือโยกย้ายกำลังคนของหน่วยงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเร่ืองกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

         2) การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบุคลากร (Supply pressure) เป็นการนำ
ประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าท่ีเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนน้ีจะคำนึงการจัดสรรประเภทของข้าราชการ (ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว) ซึ่งหากจัดประเภทลักษณะงานผิดก็จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงต้นทุนในการดำเนินการขององค์กร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการ
พิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดไว้ ณ ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนด
ตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

         3) การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ (Full Time Equivalent : FTE) เป็นการ
พิจารณาเวลาที่ใช้ตามกระบวนการปฏิบัติงานจริง (Work process) ในอดีตมาวิเคราะห์ปริมาณงานต่อ
บุคคลจริงภายใต้สมมติฐานว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช้มากกว่าย่อมใช้อัตรากำลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดี งานราชการบางลักษณะนั้น เช่น การกำหนดนโยบาย มาตรฐาน กลไก หรือการบริการ
บางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ เป็นต้น ดังน้ัน การวิเคราะห์กระบวนการและเวลา (FTE) 
ที่ใช้ในกรณีนี้จึงไม่สามารถกำหนดเวลาที่เป็นมาตรฐานได้ โดยจะเป็นเพียงข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative 
Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการกำหนดอัตรากำลังจากการคำนวณต่อหน่วยงานจริงเหมือน
ในภาคเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ก่อนที่จะคำนวณและวิเคราะห์กระบวนการและเวลา (FTE) 
ของส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการ
พิเศษหรืองานของหน่วยงานอ่ืนก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
           4) การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาในอดีต (Driver) เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
หน่วยงาน (ที่ยึดโยงกับตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจขององค์กร) มายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังคนท่ี
ต้องใช้สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมติฐานว่าหากผลงานท่ีผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
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แนวทางในการกำหนด/เกลี่ยกำลังคนใหม่เพ่ือให้เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานสูงสุด 

         5) การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ แบบ 360 องศา (360° และ Issues) 
เป็นการสอบถามความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารคนอย่างน้อย 3 
ประเด็นมาประกอบพิจารณาดังน้ี 

               (1) การจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน    
แต่ละหน่วยงานน้ันจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหากกำหนดโครงสร้าง
ที่มีหน่วยงานภายในองค์กรจำนวนมากก็จะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นงาน
หัวหน้างาน งานธุรการ งานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปในสำนักงาน ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวน
ว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการน้ันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

                (2) การเกษียณอายุ ซึ่งอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเร่ืองกรอบอัตรากำลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งอัตรากำลัง    
ที่เหมาะสมข้ึนทดแทนตำแหน่งท่ีจะเกษียณอายุไป  

                 (3) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในองค์กรมาประกอบการพิจารณา ทั้งข้อมูลท่ีได้มาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์      
ซึ่งมุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

          6) การเทียบเคียงกับกรอบอัตรากำลังองค์กรอื่น (Benchmarking) กระบวนการน้ีเป็น
การนำข้อมูลอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังของหน่วยงานซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบคล้ายกัน ได้แก่ ฝ่ายพัสดุของกรม ก. และฝ่ายพัสดุของกรม 
ข. จากการต้ังสมมติฐานว่าแนวโน้มการใช้อัตรากำลังของหน่วยงานแต่ละองค์กรท่ีมีลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ เป็นต้น 

ด้วยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทั้ง 6 วิธีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะมีส่วนทำให้การพิจารณา
กำหนดกรอบอัตรากำลังเหมาะสมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น เช่น หากวิเคราะห์ยุทธศาสตร์รวมทั้งภารกิจ
ขององค์กรแล้วพบว่า ภารกิจของหน่วยงานหน่ึงมีความสำคัญและสามารถตอบสนองภารกิจขององค์กร 
และจากการพิจารณากระบวนการทำงานและเวลาที่ใช้ (FTE) พบว่า เป็นใช้เวลาค่อนข้างมาก รวมท้ังการ
เก็บรวบรวมผลงานท่ีผ่านมา (Driver) เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ก็พบว่า มีจำนวนผลงานมากข้ึน    
ก็จะมีเหตุมีผลเพียงพอที่จำเป็นต้องมีการจัดสรรอัตรากำลังเพ่ิม เป็นต้น 

ดังน้ัน การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังไม่ได้มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ยหรือลดจำนวนกรอบอัตรากำลัง
แต่อย่างใด แต่จะมีจุดมุ่งหมายให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากรอบอัตรากำลังอย่างเป็นระบบ
และคงเส้นคงวามากข้ึน นอกจากน้ันยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม 
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย (Supply 
Pressure) แล้วพบว่า การกำหนดกรอบตำแหน่งในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนด
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กรอบตำแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงานท้ัง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันรวมถึงจากการพิจารณา
จากกระบวนการทำงาน (FTE) ก็พบว่า ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง
ปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ได้มีการกำหนดตำแหน่งงานในงานลักษณะน้ีเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ 
(Benchmarking) ถ้าเกิดกรณีเช่นน้ีก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจำเป็นจะต้องกำหนดกรอบอัตรากำลังใน
ลักษณะงานน้ีเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมกรอบหรือตำแหน่งของส่วนราชการแต่อย่างใด 

โดยสรุป กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) 
จะสามารถใช้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิง
วิชาการสำหรับประกอบการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละหน่วยงาน และ
การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กับส่วนราชการได้อีกด้วย 
           นอกจากน้ี จากการศึกษากรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันดังต่อไปน้ี 

นายสิทธิชัย สอนสุภี และ นายวิทยา บุญนำ (2552) จัดทำคู่มือการจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์
อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการสอนและวิจัย หรือบริการวิชาการ      
ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 1) วิเคราะห์อาจารย์เต็มเวลา (FTEF : Full Time Equivalent Faculty) ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์อาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาจากจำนวนชั่วโมงสอนของอาจารย์ (Teaching Load) เฉลี่ยท้ัง
คณะ/สาขาวิชา ซึ่งนิยมใช้วิเคราะห์หาจำนวนอาจารย์ที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรท่ีไม่จำกัดรับนักศึกษา 
หรือหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังน้ี 

     (1.1) ระดับปริญญาตรี กำหนดให้อาจารย์ 1 คน มีช่ัวโมงสอน 10 หน่วยช่ัวโมง/
สัปดาห์/ภาคการศึกษา (ภาคปฏิบัติคิดอัตราส่าวน 1.5 ช่ัวโมงปฏิบัติ = 1 ช่ัวโมงบรรยาย) 

     (1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดให้อาจารย์ 1 คน มีช่ัวโมงสอน 6 หน่วยช่ัวโมง/
สัปดาห์/ภาคการศึกษา (ปรับน้ำหนักช่ัวโมงสอนบัณฑิตศึกษาเป็นปริญญาตรี โดย 1 ช่ัวโมงบัณฑิตศึกษา = 
10/6 = ช่ัวโมงปริญญาตรี) 

    (1.3) ปรับเพ่ิมภาระงานวิจัยและบริการวิชาการให้ร้อยละ 10 ของช่ัวโมงสอนเฉล่ีย    
ทั้งภาควิชาโดยใช้สูตรคำนวณช่ัวโมงสอนเฉล่ียใน 1 สัปดาห์/ภาควิชา  

 2) วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) เป็นการ
วิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา โดยวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH : Student Credit 
Hours) ที่ได้จากผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะน้ันเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
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กองการเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2559) กำหนดแนวทางการ
พยากรณ์ความต้องการบุคลากรบุคลากรสายวิชาการ ดังน้ี 

 1) เป็นสาขาวิชาที่ทำให้ภาระงานเพ่ิมขึ้นตามแผนการผลิตบัณฑิต 
 2) เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและยังขาดแคลนอัตรากำลัง 
 3) เป็นภาระงานเฉพาะสาขาวิชาที่หน่วยงานรับผิดชอบในฐานะเจ้าของหลักสูตร (ยกเว้น

วิชาพ้ืนฐานที่ใช้ผู้สอนจากหน่วยงานอ่ืน ไม่ให้นำภาระงานของผู้สอนจากหน่วยงานอื่นมาคิดรวม) 
 4) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณีจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร 
 5) การวิเคราะห์หาอัตรากำลังท่ีควรจะมี ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบ 2 วิธี ดังน้ี 
     5.1) วิธีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาจากภาระงานสอนของ

อาจารย์ (Teaching Load) โดยมีเกณฑ์ในการคำนวณ ดังน้ี 
  5.1.1) ระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ใช้เกณฑ์ 10 หน่วยช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา หรือ 30 ช่ัวโมงทำการ (สำหรับการสอนภาคปฏิบัติคิดอัตราส่วน 1.5 ช่ัวโมงปฏิบัติ = 1 ช่ัวโมง
บรรยาย) 

  5.1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ใช้เกณฑ์ 6 หน่วยช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
     5.2) วิธีการวิเคราห์จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) 

ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่อจำนวนอาจารย์ประจำตาม มคอ.1 ตามเกณฑ์ที่ สกอ. หรือ สมศ. 
กำหนด หากมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกำหนดไว้ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลประกอบด้วย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2559) ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูลภาระงานตาม
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) เป็นตัวคำนวณ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวงเงินที่พึงใช้เพ่ือ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ของ
สาขาศึกษาศาสตร์เท่ากับ 25 : 1  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561) กำหนดเกณฑ์การจัดสรรกรอบอัตรากำลังให้ดำเนินการได้ ดังน้ี 
 1) กรอบอัตรากำลังสำหรับรองรับนักเรียนทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 2) กรอบอัตรากำลังสำหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำ

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างประจำ  
 3) กรอบอัตรากำลังสำหรับรองรับบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งใน

สายบริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
 4) กรอบอัตรากำลังสำหรับรองรับบุคลากรกรณี มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่         

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2564) กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ 
(อาจารย์) โดยพิจารณาจาก 

 1) ภาระงานสอนตาม (FTES : Full Time Equivalent Student) โดยยกเลิกการใช้
เกณฑ์การใช้อัตราส่วนอาจารย์ : นักศึกษาตามเกณฑ์สำนักงบประมาณและใช้อัตราส่วนอาจารย์ : นักศึกษา
ตามเกณฑ์ และใช้เกณฑ์ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ยกเลิกเกณฑ์เดิม 
(อัตราส่วนอาจารย์ 

: นักศึกษา) 

ใช้เกณฑ์ใหม่ 
(อัตราส่วนอาจารย์ 

: นักศึกษา) 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคการแพทย์ 1 : 6 1 : 4
 เภสัชศาสตร์ 1 : 6 1 : 4 
 แพทยศาสตร์ 1 : 6 1 : 4
 ทันตแพทยสาสตร์ 1 : 6 1 : 4
 พยาบาลศาสตร์ 1 : 6 1 : 4
 สัตวแพทยศาสตร์ 1 : 6 1 : 4
 สาธารณสุขศาสตร์ 1 : 6 1 : 4
มนุษยศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์ 1 : 25 1 : 18
สังคมศาสตร์ การสื่อสารมวลชน 1 : 25 1 : 18
 นิติศาสตร์ 1 : 25 1 : 18
 บริหารธุรกิจ 1 : 25 1 : 18
 มนุษยศาสตร์ 1 : 25 1 : 18
 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 : 25 1 : 18
 วิจิตรศิลป์ 1 : 12 1 : 8
 ศึกษาศาสตร์ 1 : 25 1 : 18
 สถาบันนโยบายสาธารณะ 1 : 25 1 : 18
 สังคมศาสตร์ 1 : 25 1 : 18
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 1 : 15 1 : 10
 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 1 : 15 1 : 10
 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 1 : 15 1 : 10
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 1 : 15 1 : 10
 วิทยาศาสตร์ 1 : 15 1 : 10
 วิศวกรรมศาสตร์ 1 : 15 1 : 10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 : 6 1 : 4
 อุตสาหกรรมเกษตร 1 : 15 1 : 10
 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 : 15 1 : 10
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2) บวกเพ่ิมค่าภาระงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนผลงานตาม 
ตัวช้ีวัด (OKRs) ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานที่ได้จัดทำไว้กับมหาวิทยาลัย 
  3) สำหรับปี 2565 จะจัดสรรไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราที่มหาวิทยาลัยพึงจัดสรร       
โดยพิจารณาตามสัดส่วนผลงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของส่วนงานตามตัวช้ีวัด (OKRs) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลัง     
สายวิชาการ ดังน้ี 

 1) ควรมีการพิจารณาแผนการผลิตบัณฑิตว่ามีเป้าหมาย การผลิตบัณฑิตในสาขาใด ซึ่งจะ
ทำให้ทิศทางที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตมีภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 

 2) การนำหลักสูตรมาคิดภาระงาน ควรคิดเฉพาะสาขาวิชาท่ีคณะรับผิดชอบในฐานะ
เจ้าของหลักสูตร จะไม่นำสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่คณะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอนมาคิดภาระงานด้วย 

 3) หลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วและยังมีความขาดแคลน
อัตรากำลังมีความจำเป็นจะต้องจัดกรอบอัตรากำลังให้ หากไม่จัดเพ่ิมให้จะไม่สามารถดำเนินการตาม
ภารกิจได้ กรณีการขอเปิดหลักสูตรใหม่หรือขอบรรจุในแผน คณะ/หน่วยงานต้องมีความพร้อมด้าน
อัตรากำลังโดยบริหารจัดการอัตรากำลังที่มีอยู่เดิมและไม่เป็นเหตุให้ขออัตรากำลังเพ่ิมใหม่ 

 4) การกำหนดกรอบอัตรากำลังจะต้องพิจารณาถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2558 

 5) การรับนิสิตเพ่ิมขึ้นจะทำให้ภาระงานในสาขาวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ทำให้จำนวนของ
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ควรมีการนำมาพิจารณาในกรณีนี้ด้วย 

 6) อัตรากำลังซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง 
 7) นอกจากกำหนดภาระงานสอน ควรมีภาระงานท่ีเป็นผลงานทางวิชาการ มีงานวิจัย 

หรือตำรา/หนังสือ หรือบทความทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 
 8) พิจารณาสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ หากในปัจจุบันยังมีคุณวุฒิไม่ถึงเกณฑ์ควรมีการพัฒนา

คุณวุฒิต่อไป และที่จะรับเพ่ิมควรพิจารณาจากเกณฑ์คุณวุฒิเหล่าน้ีด้วย 
 9) ในบางกรณีที่ภาระงานสอนมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการนำมาคิดกรอบอัตรากำลัง 

แต่มีภาระงานงานในภาคปฏิบัติอยู่ การคิดกรอบอัตรากำลังดำเนินการโดยแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสัดส่วนอาจารย์ : นิสิตในสาขาวิชาที่มีภาคปฏิบัตินั้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในสภาวะท่ีเป็นจริงและนำ
สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต มาคำนวณกรอบอัตรากำลัอาจารย์จากจำนวนนสิิตที่ลงทะเบียนเรียน 

ทั้งน้ี กรณีคณะ/หน่วยงานที่มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตยังไม่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับเกณฑ์
มาตรฐาน การรับนิสิตเพ่ิมขึ้นจะทำให้ภาระงานเพ่ิมขึ้น ทำให้อาจารย์ที่มีอยู่มีจำนวนไม่เพียงพอ ดังน้ัน 
คณะ/หน่วยงานอาจชะลอการรับนิสิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือปรับอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์
มาตรฐานก่อน 
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3.4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                  ดร .กิ่ งพ ร  ทองใบ  และคณ ะ  วิ จั ย เรื่ อ งการวางแผนกำลั งคนของมหาวิทยาลั ย                 
สุโขทัยธรรมาธิราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาอัตรากำลังที่เหมาะสมของบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชา (12 สาขาวิชา) และเป็นคณาจารย์
ประจำสำนัก (สำนักทะเบียนและวัดผล และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา) (2) ศึกษาอัตรากำลังที่เหมาะสม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (3) จัดทำแผนอัตรากำลังของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พุทธศักราช 2557 – 2566 และ (4) จัดทำแผนและแนวทางเกลี่ย
อัตรากำลังคนของมหาวิทยาลัยเพ่ือทำให้การใช้กำลังคนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิจัยชุดโครงการวิจัย 
จำนวน 4 เรื่องย่อย ตามขั้นตอนกระบวนการวางแผนกำลังคน โดยใช้วิธีวิจัยผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกหน่วยงาน การวิจัยเชิง
ปริมาณใช้การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือการกำหนดอัตรากำลังท่ีเหมาะสม ผลการวิจัย พบว่า (1) อัตรากำลังที่
เหมาะสมของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในส่วนของอาจารย์ประจำวิชา
กำหนดตามเกณฑ์ สกอ. เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ทำให้
อัตราจำนวนอาจารย์ที่เหมาะสมใน 12 สาขาวิชาเป็น 404 คน และอาจารย์ประจำาสำนักทะเบียนและ
วัดผล และสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็น 38 คน รวมทั้งสิ้น 442 คน (2) อัตรากำลังท่ีเหมาะสมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิเคราะห์จากระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลัง พบว่า 
อัตรากำลังที่มีอยู่มีระยะเวลาปฏิบัติงานใกล้เคียงกับกรอบอัตรากำลังและข้อจำกัดเร่ืองมาตรการบริหาร
อัตรากำลังภาครัฐ ทำให้ใช้อัตรากำลังที่มีอยู่เป็นอัตรากำลังที่เหมาะสม คือ จำนวนท้ังสิ้น 1,995 คน และ
กรณีไม่รวมลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน คือ จำนวน 1,353 คน (3) แผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการเน้น
การสรรหาบุคลากรใหม่ในสาขาวิชาที่กำลังคนขาด โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2557 และ 2558 ซ่ึงเป็นปีที่มี
กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนแผน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเน้นที่การคงกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่เดิมและการบริหารอัตรากำลังปกติให้
เปลี่ยนไปตามจำนวนบุคลากรที่เกษียณอายุในแต่ละปีงบประมาณ (4) แนวทางการเกล่ียอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นไปตามมาตรการในการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ โดยมีการ
เกลี่ยตำแหน่งจากหน่วยงานท่ีมีอัตรากำลังคนเกินไปยังหน่วยงานที่มีอัตรากำลังขาดซึ่งในสายวิชาการควรมี
การเกล่ียอัตรากำลังจากสำนักทะเบียนและวัดผล และสำนักเทคโนโลยีการศึกษาไปเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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บทท่ี 4 
เป้าหมายและเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 

การจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการสำหรับสำนักวิชา/วิทยาลัย มีเป้าหมายและ
เทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในแต่ละเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 

4.1 เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน) 
 

ด้วยการจัดทำคำขอและการอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย     
เป็นส่ วนห น่ึงที่ จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุ เป้ าหมายของมหาวิทยาลัยใน เร่ืองการกำหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา เป็นการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการ
จัดกลุ่มสถาบันในกลุ่ม 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ทั้งน้ี 
เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ    
โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 เป้าหมายในการปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ส นั บ ส นุ น ให้ คุ ณ ภ า พ  
การจัดการเรียนการสอน
เป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ใน ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

จ ำ น ว น อ า จ า ร ย์ ต่ อ
นักศึึกษา (Staff/Student 
Ratio) 

สัด ส่วนจำนวนอาจารย์ต่อ
จำนวนนักศึกษาสูงกว่า  
 ระดับ 1 สูงกว่า 1 : 15 
 ระดับ 2 สูงกว่า 1 : 13 
 ระดับ 3 สูงกว่า 1 : 11 
 ระดับ 4 สูงกว่า 1 : 9 
 ระดับ 5 สูงกว่า 1 : 7

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
ชั้ น น ำของประ เทศ  (ติ ด
อั น ดั บ  1  ใ น  1 0 0 
มหาวิทยาลัยของโลกในปี 
2570 

 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เที ย บ เ ท่ า ต่ อ จ ำ น ว น
อาจารย์ประจำ 

จำนวนนั กศึ กษาเต็ม เวลา
เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำเป็นไปตามเกณฑ์ของ 
อว.และสภาวิชาชีพกำหนด 
ร้อยละ 100 

 

 

4.2 เทคนิคในการวางแผน/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 

เทคนิคในการวางแผนและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานในการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย ได้กำหนดให้เป็นไปตามกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
(Effective Manpower Planning Framework) 6 ด้าน ดังน้ี 
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ตารางที่ 5 เทคนิคในการวางแผน/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
ที ่ เทคนิคการวางแผน กลยทุธ์ในการปฏิบัติงาน 
1 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร  

 
พิจารณาความสอดคล้องการขอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
(พุทธศักราช 2561 – 2560) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พุทธศักราช 2563 – 2565) 
และแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2 วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบุคลากร  
 

พิจารณาความสอดคล้องการขอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการกับสัดส่วนอาจารย์ต่อจำนวน
นักศึกษาเต็มเวลา ประจำปีการศึกษา 2560 – 
2563 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3 วิ เคราะห์กระบวนการและเวลาท่ี ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน  
 

พิจารณาความสอดคล้องการขอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการกับผลการรับนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564  

4 วิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาในอดีต
 

พิจารณาความสอดคล้องการขอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการกับต้นทุนการผลิตบัณฑิตการ
ผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช
2560 - 2563 และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

5 วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ แบบ 360 
องศา  
 

พิจารณาความสอดคล้องการขอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการกับการคาดการณ์อัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการเพ่ือรองรับแผนการรับ
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2566 และ
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช
2564 – 2569 รวมถึงข้อมูลการเกษียณอายุของ
พนักงานสายวิชาการ

6 เทียบเคียงกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน 
 

พิจารณาความสอดคล้องการขอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการโดนเปรียบเทียบจำนวน
อาจารย์ประจำต่อ นักศึกษาทั้ งหมดระหว่าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
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จากเทคนิคในการวางแผนและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานในการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ผู้รับผิดชอบในการวางแผนอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัยจึงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 

4.3 เทคนิคการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน (รวมทั้งผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
  

ผู้จัดทำคู่มือได้ใช้สัญลักษณ์ในการอธิบายรายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
ตารางที่ 6 สัญลักษณ์ผังการปฏิบัติงาน 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 
 
 

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Start & Stop) ของผังงาน

 การปฏิบัติงาน (Process) จุดท่ีมีการปฏิบัติงานอย่าง
ใดอย่างหน่ึง 
 

 
 
 

การตัดสินใจ (Decision) จุดท่ีจะต้องเลือกปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหน่ึง 

 
 
 

ทิศทาง (Flow Line) ขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะ
ปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศร 

 
 

จุดเช่ือมต่อของผังงานในหน้าเดียวกัน 

 จุดเช่ือมต่อของผังงานที่อยู่กันคนละหน้ากระดาษ
 

 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะมี
ด้วยกัน 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการขออนุมัติและขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสาย
วิชาการ โดยจะมีรายละเอียดแต่ะละข้ันตอน ซึ่งอธิบายเป็นแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในรอบ
ระยะเวลา 1 เดือน ตามกำหนดระยะเวลาการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำหนดไว้เดือนละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7 ขั้นตอนการจัดทำคำขออนุมตัิอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  
 
 
 

 

 

2  
 
 
 
 

7 วัน พิจารณากรอบการวิ เคราะห์อัตรากำลั ง (Effective 
Manpower Planning Framework) ใน 6 ด้าน ดังนี้ 

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

 

   วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร โดยวิเคราะห์
ความต้องการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการว่ามี
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย

1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พุทธศักราช2561 –
    2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  ระยะ 3 ปี (พุทธศักราช2563 – 2565)

  
 

 วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ โดยพิจารณา
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ย้อนหลังตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 – 2563 เพื่อพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    พุทธศักราช2558 (ตัวอย่างที่ 2) 
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ  
อุดมศึกษา พุทธศักราช2557 (ตัวอย่างที่ 3) 
3. เกณฑ์สภาวิชาชีพต่างๆ (ตัวอย่างที่ 4 –  
  13)

สำนักวิชา/วิทยาลัยพิจารณา 
ความต้องการขออนุมัติ

อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 

สำนักวิชา/วิทยาลัยพิจารณากรอบ 
การวิเคราะห์อัตรากำลัง   

39



ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     4. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจำปี     
    การศึกษา 2560 – 2563 

    วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนด
กรอบอัตรากำลัง โดยพิจารณาจากแผนและการรับ
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 - 2564 

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

1. แผนและผลการรับนักศึกษา 
   ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564  
2. แผนการรับนักศึกษา ประจำปี 
    การศึกษา 2565 

    วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของอัตรากำลัง โดยพิจารณา
จากข้อมูลต้นทุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 
พุทธศักราช2560 – 2563  

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ต้นทุนการผลิต
บัณฑิต ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช
2560 - 2563 และ อัตราค่ าธรรม เนี ยม
การศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    วิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นแบบ 360 องศาและ
ประเด็นต่างๆ  โดยส่วนหนึ่งเป็นการพิจารณาข้อมูลการ
วิ เค ราะ ห์ ก ระบ วนการแ ละ เวล า ที่ ใช้  (Full Time 
Equivalent : FTE) ตามแผนการศึกษาที่ เกิดขึ้นจ ริง
ในช่วงปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 กับข้อมูล
แน วโน้ ม  (FTE) ใน ปี ก ารศึ กษ า  2665 – 2566 เพื่ อ
คาดการณ์อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ โดยนำข้อมูล
ภาวะการเกษียณอายุของพนักงานสายวิชาการในช่วงปี 
2564 - 2568 และข้อมูลนักเรียนทุนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน มา
พิจารณาประกอบด้วย

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

1. รายงานการวิเคราะห์ เรื่องการคาดการณ์ 
   อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการเพื่อ 
   รองรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปี 
   การศึกษา 2563 – 2566 มหาวิทยาลัย 
   วลัยลักษณ์ 
2. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลงั 
   พนักงานสายวิชาการ ประจำปี 
   งบประมาณ พุทธศักราช2564 – 2569  

    พิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กร
อื่น (Benchmarking) โดยการเทียบเคียงข้อมูล 

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ 

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำต่อ
นักศึกษาทั้งหมดระหว่างมหาวิทยาลัย      
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ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   จำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาทั้งหมดระหว่าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 

3   
 
 
 
 
 
 
 

 สำนักวิชา/วิทยาลัยตัดสินใจการขออนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. 
ดังกล่าวข้างต้น  

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

ขออนุมัติ 

ไม่ขออนุมัติ 

สำนักวิชาฯ พิจารณา
ตัดสินใจขออนุมัติ
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ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4  
 
 
 

1 วัน สำนักวิชา/วิทยาลัยกรอกรายละเอียดเพื่อประกอบการขอ
อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
 
 
 

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

แบบฟอร์มขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการ (ภาคผนวก 5) 
 
 
 

5  
 
 
 

3 วัน 
 
 
 

 

สำนักวิชา/วิทยาลัยบันทึกเรื่องการขออนุมัติในระบบ 
บริหารงานบุคคล (HRMS) ผ่านคณบดีและรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการมายังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมแนบ
แบบฟอร์มการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานสาย
วิชาการ (ตัวอย่างที่ 14) ผ่านทางระบบ HRMS 
 
 

หัวหน้าสาขาวิชา
หรือเจ้าหน้าที่ของ

สำนักวิชา/
วิทยาลัย 

แบบฟอร์มขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการ (ภาคผนวก 5) 
 
 

 

ตารางที่ 8 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอตัรากำลงัพนักงานสายวิชาการ 
ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  
 
 
 

 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์รับ เรื่องการขออนุ มัติ
อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการผ่านทางระบบบริหารงาน
บุคคล (HRMS) 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของ
ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร์ 

แบบฟอร์มขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการ (ภาคผนวก 5) 
 
 
 

สำนักวิชา/วิทยาลัยจัดทำรายละเอียด 
การขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง

พนักงานสายวิชาการ 

สำนักวิชา/วิทยาลัยส่งเรื่อง
การขออนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการ 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
รับเรื่องการขออนุมัติอัตรากำลัง

พนักงานสายวิชาการ 
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ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2  
 
 
 
 

5 วัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดทำวาระการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนที่ 2 (พนักงานสายวิชาการ
และนักวิชาการ) ตามกรอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
( Effective Manpower Planning Framework)  ใ น 6 
ด้าน ประกอบด้วย 
1. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร  
2. วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบุคลากร  
3. วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
4. วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาในอดีต  
5  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ใ น ป ร ะ เด็ น ต่ า ง  ๆ  
6. เทียบเคียงกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอื่น  

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของ
ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร์ 

วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระ
งานพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ครั้งที่................ ผ่านระบบ eMeeting 

  1 วัน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามกำหนดการ คือ เดือน
ละ  1 ครั้ ง  โดยจั ดท ำวาระการประ ชุมผ่ าน ระบบ 
eMeeting 
 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของ
ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร์
ร่วมกับส่วน

ทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร 

วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระ
งานพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ครั้งที่................ผ่านระบบ eMeeting จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ภาระงานฯ 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
จัดทำวาระการประชุม  
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ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3    คณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พิจารณาข้อมูลสรุปประกอบการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) 6 ด้าน ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. 
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจขอ
อนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
 

คณ ะก รรม ก า ร
พิจารณาภาระงาน
พ นั ก ง า น แ ล ะ
ลู ก จ้ า ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
วลัยลกัษณ์ 

วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระ
งานพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ครั้งที่................ ผ่านระบบ eMeeting 

   คณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พิจารณาการอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการ 

คณ ะก รรม ก า ร
พิจารณาภาระงาน
พ นั ก ง า น แ ล ะ
ลู ก จ้ า ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
วลัยลักษณ์

วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระ
งานพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ครั้งที่................ผ่านระบบ eMeeting 

  7 วัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดทำรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และส่ งให้คณะกรรมการ
พิจารณารับรอง 

ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ภาระงานพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ครั้งที่............... 

  5 วัน 
 
 

 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดทำบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ DOMS เพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของ
ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร์ 

บันทึกข้อความผ่านระบบ DOMS/HRMS 

คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติอัตรากำลังฯ 

ไม่อนุมัติ 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
จัดทำรายงานการประชุม 

อนุมัติ 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   1. กรณีอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
    ให้เสนอต่ออธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสูงสุด 
2. กรณีไม่อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ  
   ให้เสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนแผนงาน 
   และยุทธศาสตร์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสูงสุด 

  

  
 
 
 

1 วัน 
 

 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัติกลับไปยังสำนักวิชา/วิทยาลัยผ่านทางระบบ
บริหารงานบุคคล (HRMS)  โดยแนบบันทึกข้อความที่
ได้รับการอนุมัติ 
 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของ
ส่วนแผนงานและ

ยุทธศาสตร์ 

บันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติ/  ไม่อนุมัติ
ผ่านระบบ DOMS/HRMS ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

แจ้งผลการพิจารณา 
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จากตารางท่ี 5 มีรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นขั้นตอน

ต่างๆ จำนวน 3 ขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นกระบวนการในส่วนของขั้นตอนการขออนุมัติอัตรากำลัง

พนักงานสายวิชาการ ดังต่อไปน้ี 

ขั้ น ตอน ท่ี   พิ จารณ ากรอบการ วิ เค ราะห์อั ต รากำลั ง  (Effective Manpower Planning 
Framework) 6 ด้าน โดยสามารถพิจารณาข้อมูลจาก https://dpl.wu.ac.th/ ในหัวข้อมูลเผยแพร่ 

 
 โดยพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

 การวิเคราะห์ยุทธศาสตรแ์ละภารกิจองค์กร (Strategic objective) 
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 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ (Full Time Equivalent : FTE) 

 
 การวิเคราะห์ผลงานทีผ่า่นมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลัง (Driver) 

 
 การวิเคราะห์ต้นทุนคา่ใช้จ่ายของกำลงัคน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นแบบ 360 องศาและประเดน็ต่างๆ (360° และ Issues) และ             
 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลงัขององค์กรอื่น (Benchmarking) 

 
 

ทั้ ง น้ี  ข้ อมู ล พิ จารณ ากรอบการ วิ เคราะห์ อัตรากำลั ง (Effective Manpower Planning 
Framework) 6 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกรอบปี ยกเว้น
ในส่วนของข้อมูลประกอบการจัดทำอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช
2564 – 2569 ตามข้ันตอนที่  จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทุกๆ ไตรมาส 

 

ขั้นตอนที่  กรอกรายละเอียดเพ่ือประกอบการขออนมัุติกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการลงใน
แบบฟอร์มขออนุมัติกรอบอตัรากำลงัพนักงานสายวิชาการ ตามภาคผนวก 5 โดยมีข้อมูลตัวอย่างที่ 1 – 
3 เป็นกรณีศึกษา ดังนี ้
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ตัวอย่างที่ 2 แบบขออนุมัติของสํานักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 52



ตัวอย่างที่ 2 แบบขออนุมัติของสํานักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53



ตัวอย่างที่ 2 แบบขออนุมัติของสํานักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 54



 

 
แบบเสนอขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการ 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

                                  ********************************************************** 
 

1. อตัรากําลังท่ีเสนอขอจัดสรร 
1.1 สาขาวิชา/หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 2 อัตรา 

  

     1.2 อัตราท่ีเสนอขอ 
 (     )  ทดแทนอัตราเดิม ในอัตราของ........ ........................................................................... . 

     (       ) ลาออก มีผลต้ังแตวันที่.................................................................................  

     (        ) เกษียณอายุราชการ มีผลตั้งแตวันที่ .......................................................... 

     (       ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... มีผลต้ังแตวันที่ .............................................  

  (  ) เพ่ิมใหม 
 

2. เหตุผลและความจําเปนในการขออัตรากําลัง HRMS 

 การวิเคราะหยุทธศาสตรและภารกิจองคกร (Strategic objective) 
               สรุปภาระงานของตําแหนงท่ีเสนอขอมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัย   (ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว) และการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สํานักวิชาวางแผนไว  ดังน้ี 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ใหทันสมัยและสอดคลอง
สถานการณเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันมีการแขงขันที่ทวีความเขมขนข้ึนมาก และเพ่ือการสรางความไดเปรียบในการแขงขันนั้น 
จึงตองเรงรัดการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด อาทิเชน เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่ 
เทคโนโลยีโปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและทํางานแทนมนุษย เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งทุกอยาง (Internet of Things) 
เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) เทคโนโลยีหุนยนตข้ันกาวหนา (Advanced Robotics) เทคโนโลยียานพาหนะไรคนขับ 
(Autonomous and Near-Autonomous vehicles) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) การพิมพแบบสามมิต ิ(3D 
Printing) และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จึงเปนเหตุให มีการกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2565 และการสรางสรรคเทคโนโลยีเหลานั้น 
จะตองการบุคลากรท่ีมีองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมโทรคมนาคม ดังนั้น การ
วางแผนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง เพ่ือการผลิตวิศวกรไฟฟาใหมีคุณสมบัติเปน
ที่พึงประสงคและตอบสนองกระแสความตองการของโลกในสถานการณปจจุบันและอนาคต 
 

 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใช  (Full Time Equivalent  : FTE) 
 (  ) เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําตามที่ อว.กําหนด 
           (  ) เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําตามประกาศและขอบังคบั 

สภาวิชาชีพตางๆ โปรดระบุ  

ขอบังคบัสภาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา กําหนดจํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาตองไมเกิน 1:20 
 

 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอตัรากําลัง (Driver) 
 (  ) ผลการรับนักศึกษาเปนไปตามแผน  
 (     ) ผลการรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผน 
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 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคนโดยพิจารณาจากจากขอมูลตนทุนการผลิตบัณฑิต 
 การขออนุมัติอัตรากําลังในครั้งน้ี กระทบกับงบบุคลากรของสํานักวิชา/วิทยาลัยหรือไม 
  (      ) ไมกระทบ เน่ืองจาก.................................................................................................  
  (  ) กระทบ เน่ืองจากเปนการขอเพ่ิมอัตราตําแหนงใหม 
 สํานักวิชา/วิทยาลัยไดมีการพิจารณาตนทุนและจุดคุมทุนแลวพบวา  
  (  ) ตนทุนการผลิตบัณฑิตสูงกวาจุดคุมทุน  
  (      ) ตนทุนการผลิตบัณฑติตํ่ากวาจุดคุมทุน 
 
 การวิเคราะหขอมูลจากความเห็นแบบ 360 องศาและประเด็นตางๆ (360° และ Issues) 

(     ) เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
ประจําหลักสูตร 

( ) เหตุผลและความจําเปนอื่นๆ โปรดระบุ 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปนหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อความตองการสนบัสนุนยุทธศาสตรพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ทั้งในสวนของทองถ่ินภาคใตและประเทศโดยรวม อีกทั้งยังมีความมุงมั่นท่ีจะเปนกลุมของ
สถาบันการศึกษาท่ีเนนหนักไปในการสรางบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง เพ่ือใหนักศึกษาหรือบัณฑิตสามารถยืนหยัด
แขงขันในสังคมท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สาขาวิศวกรรมไฟฟา ซ่ึงเปนสวนหนึ่ งของสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีความมุงมั่นในการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความยืดหยุนสูง สามารถเปลี่ยนแปลงตอบรับกับ
สถานการณในสังคมไดเปนอยางดี งายตอการดําเนินการโดยใชทรัพยากรนอย แตไดประสิทธิผลสูง 

หลักสูตรกําหนดใหมีกลุมวิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งในกลุมนี้ยังไมมีความหลากหลายของรายวิชาท่ีเปดสอน
เน่ืองจากจํากัดดวยจํานวนอาจารยผูสอน และยังขาดอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานทางดานวิศวกรรมไฟฟากําลังโดยตรง 
อีกทั้งปการศึกษา 2565 หลักสูตรมีเปารับนักศึกษา 35 คน ขณะนี้มีนักเรียนที่มีสถานะยืนยันสิทธ์ิสมบูรณแลวจํานวน 58 คน 
จากรอบ  TCAS 1 (และยอดเปดรับในรอบ TCAS 2 และ 3 อีกรวม 60 คน) ปจจุบันอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟานับ
ได 6.4 คน และเมื่อนํามาคาํนวณอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษาไดดังแสดงในตาราง 
 

ระดบัช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 
ช้ันปที่ 1 30 118* 40 40 
ชั้นปท่ี 2                   45 30 118* 40 
ช้ันปที่ 3 33 45 30 118* 
ช้ันปที่ 4 30 33 45 30 

รวมจํานวนนักศึกษา (ช้ันปที่ 2-4) 108 108 193 188 
จํานวนอาจารยประจํา** 6.4 6.4 6.4 6.4 

อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 
(จํานวนเต็ม) 1:17 1:17 1:30 1:29 

*คิดนักเรียนที่มีสถานะยืนยันสิทธ์ิสมบูรณ 58 คน จากรอบ TCAS 1 รวมกับยอดเปดรับในรอบ TCAS 2 และ 
3 จํานวน 60 คน รวมเปน 118 คน 

** จํานวนอาจารยของสาขาวิศวกรรมไฟฟาปจจุบันรวม 7 ไมคิดอาจารยผูบริหาร 100 % จํานวน 1 คน (รศ.
ดร.สุรัสวดี กุลบุญ กอเก้ือ) และผูบริหาร 60 % จํานวน 1 คน (ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธ์ิชัยยะ)  

 
ซึ่งจากตารางขางตนพบวาในปการศึกษา 2566 เปนตนไป จะมีสดัสวนอาจารยตอนักศึกษาไมเปนไปตามขอกําหนดของ

สภาวิศวกร (1:20) 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 3 แบบขออนุมัติของสํานักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56



 
โดยมีขอมูลกรอบอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการ ณ ปจจุบัน ดังน้ี 

อัตราคนครอง 
 

อัตรากําลังท่ีอยูระหวาง
การสรรหา 

และเรียกบรรจุ 

อัตราที่จะเกษียณอายุ 
(ภายใน 1 - 2 ป) 

รวมกรอบ 
อัตรากําลัง 

กรอบนักเรียนทนุ 
 

  จํานวน ปท่ีจะเกษียณ  จํานวน ปท่ีจะสําเร็จ
การศึกษา 

7* 0 0 - 7 
 

0 
 

- 

*เปนผูบริหาร 100 % จํานวน 1 คน (รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ กอเก้ือ) 
*เปนผูบริหาร 60 % จํานวน 1 คน (ผศ.ดร.เจรญิเกียรติ โพธ์ิชัยยะ) 
 
 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน (Benchmarking) 
 (     ) มีจํานวนอาจารยมากกวามหาวิทยาลัย...................................................... 

            ( ) มีจํานวนอาจารยนอยวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (22 คน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั (สจล.) (29 คน) 
 
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง/ภาระงาน HRMS 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 
2. มีประสบการณการสอนหรือมีความสามารถสอนในรายวิชา High Voltage Engineering, Power System 

Protection, Industrial Monitoring and Control System Application, Control system Simulation, Electric Drives  
และ Illumination Engineering 
 ภาระงาน 

1. งานสอน 
2. งานวิจัย 
3. งานบริการวิชาการ 
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 
 
 
        ลงชื่อ...................................................................   
                               (ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธ์ิชัยยะ) 
                        หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 
 
 
        ลงชื่อ ........................................................... 
                               (รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ กอเก้ือ) 
                     คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
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ขั้นตอนท่ี  บันทึกเรื่องการขออนุมัติในระบบบริหารงานบุคคล (HRMS) โดยกรอกข้อมูลเหตุผล
ความจำเป็นในการขออัตรากำลัง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงาน ตามแบบเสนอขออนุมัติ
กรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ (ตัวอย่างที่ 14) พร้อมแนบแบบเสนอขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการ โดยเสนอผ่านคณบดีและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสำนักวิชา/วิทยาลัยมายัง  
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ทางระบบ HRMS 

 
 

 
 
4.4 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 แนวปฏิบัติและวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
จะทำหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินการสรรหาและบรรจุ
พนักงานสายวิชาการว่าเป็นไปตามแผนหรือตามความจำเป็นเร่งด่วนตามที่หน่วยงานได้ขออนุมัติหรือไม่ 
ทั้งน้ีเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณากรณีที่มีการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการเพ่ิมในครั้งถัดไป 

4.5 เทคนิคการทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการท่ีขออนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการโดยตรง แต่จะเป็นไปในลักษณะการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการส่วนแผนงาน
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และยุทธศาสตร์ โดยให้ผู้รับบริการระบุว่ามีการใช้บริการในงานใดของของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์    
ซึ่งการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะถูกระบุไว้ด้วยงานหน่ึง นอกจากน้ี การประเมินความ   
พึงพอใจของผู้รับบริการอาจจะพิจารณาได้จากการท่ีสำนักวิชา/วิทยาลัยมีการติดตามทวงถามความคืบหน้า 
ทั้งน้ี อาจจะมีการกำหนดเง่ือนไขในเรื่องระยะเวลาเพ่ือการประเมินความพึงพอใจ โดยในเบ้ืองต้นกำหนดให้
การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจะต้องแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน (ตามกำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการฯ) ต้ังแต่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้รับเรื่องการขออนุมัติ ทั้งนี้ หากมีความล่าช้า
หรือเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ 1 เดือน จำเป็นต้องมีการอธิบายสาเหตุกรณีเกิดความล่าช้าว่าเกิดจากการ    
ที่สำนักวิชา/วิทยาลัยส่งเรื่องขออนุมัติไม่เป็นไปตามรอบหรือกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งน้ี ตามแนวปฏิบัติจะมีการแจ้งให้
สำนักวิชา/วิทยาลัยทราบถึงกำหนดการประชุม ซึ่งจะมีการกำหนดไว้ในแต่ละเดือนตามปีปฏิทิน หรือกรณีที่
มีความล่าช้าอันเกิดจากการเลื่อนประชุมคณะกรรมการฯ แต่ในกรณีที่สำนักวิชา/วิทยาลัยมีความจำเป็น
เร่งด่วนเพ่ือไม่ให้กระทบกับการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่จะมีการรับรองจากสภาวิชาชีพ และในกรณี
ที่เป็นการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังทดแทนอัตราที่ลาออก ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ อาจจะต้องพิจารณาและขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ  ซึ่งได้รับมอบ
อำนาจจากคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป และเรียนแจ้งต่อคณะกรรมการฯในวาระแจ้ง
เพ่ือทราบต่อไป ทั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับสำนักวิชา/วิทยาลัยในฐานะของผู้รับบริการ 

4.6 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
การจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย ซึ่งในเบ้ืองต้น

กำหนดให้เป็นตามเง่ือนไขและเกณฑ์ 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ประกาศและข้อบังคับสภาวิชาชีพต่างๆ แล้ว สิ่งหนึ่งท่ีจะต้องคำนึงถึง คือ จรรยาบรรณ/ คุณธรรม/
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกันในทุกสำนักวิชา/วิทยาลัย 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสภาวิชาชีพควบคุม ดังน้ัน การพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ 3 
เกณฑ์หลักดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นการยืนยันถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ/ คุณธรรม/ จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานอย่างดีย่ิง โดยสรุป การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการตามกรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) ทั้ง 6 วิธีจะทำให้พิจารณาอนุมัติ
อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผลและเป็นระบบมากย่ิงขึ้น 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 

จากประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการที่ผ่านมา 
ตลอดจนจากการจัดทำคู่มือการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการโดยได้ใช้ประกอบการ
ดำเนินการของสำนักวิชา/วิทยาลัยมาระยะหนึ่งน้ัน พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดทำ
คำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย ซ่ึงสามารถนำมากำหนดแนวทางแก้ไข
และการพัฒนา รวมถึงข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 

5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฎิบัติงาน 
5.1.1 ระดบัผูป้ฏิบัติงานของสำนักวิชา/วิทยาลัย จากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย   โดยส่วนใหญ่ 
คือ ระดับเจ้าหน้าท่ี แต่ภายหลังท่ีได้มีการจัดทำคู่มือการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ
และใช้ประกอบการดำเนินการของสำนักวิชา/วิทยาลัยโดยการปรับรูปแบบรวมถึงแบบฟอร์มการจัดทำคำ
ขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัยตามการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective 
Manpower Planning Framework) 6 ด้าน ซึ่งจะทำให้มีผู้ที่รับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในระดับหัวหน้าสาขาวิชาที่
จะขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ด้วยการปรับรายละเอียดและขั้นตอนอย่างเป็นระบบจะส่งผล
กระทบกับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องโดยตรง เน่ืองจากยังคุ้นเคยกับรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านมา และด้วย
เจ้าหน้าท่ียังเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยจะทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป
นั้น พบว่า มีเจ้าหน้าที่ส่วนหน่ึงที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective 
Manpower Planning Framework) 6 ด้าน 

 5.1.2 ระดับผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการขอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ส่วน
แผนงานและยุทธศาสตร์ จากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีข้อมูลประกอบการพิจารณาภายใต้มิติเชิง
เวลา 3 มิติ คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบันและมิติข้อมูลในอนาคต แต่การนำเสนอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและ
อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเน้นการนำเสนอข้อมูลกระบวนการและเวลาท่ี
ใช้ (Full Time Equivalent : FTE) ซึ่ งเป็นเพียง 1 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ อัตรากำลัง (Effective 
Manpower Planning Framework) จาก 6 ด้าน ดังน้ัน ขั้นตอนการนำสเนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการจึงยังไม่คลอบคลุมการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างเป็นระบบ 

  5.1.3 ระดับผู้มีอำนาจอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ จากแนวการพิจารณาอนุมัติ
อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการท่ีผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ตามที่ส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอข้อมูลซึ่งจะเน้นกระบวนการและเวลาที่ใช้ 
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(Full Time Equivalent : FTE) ซึ่ ง เป็ น เพี ยง 1 ในขั้ นตอนการ วิ เคราะห์ อัตรากำลั ง (Effective 
Manpower Planning Framework) จาก 6 ด้าน ดังน้ัน ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงาน
สายวิชาการจึงยังไม่คลอบคลุมการพิจารณาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 

5.2 การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานข้างต้นนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนา
งานด้วยการจัดทำคู่มือการจัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย      
เพ่ือการแก้ไขพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมท้ังได้มีการพัฒนาและเสนอแนะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดทำคำขอและอนุมติัอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ดังนี้ 

         5.2.1 ระดับผู้ปฏิบัติงานของสำนักวิชา/วิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบของสำนักวิชา/
วิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนการพิจารณาความต้องการกรอบอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลัง
พนักงานสายวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ
จากมหาวิทยาลัย ดังน้ัน ผู้รับผิดชอบของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จะทำการส่ือสารและให้ความรู้ 
ตลอดจนตอบข้อสงสัยเก่ียวกับคู่มือการขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการและรายละเอียดข้อมูลท่ีใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติภายใต้กรอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) ทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานทราบและเข้าใจท่ีมาของข้อมูล รวมท้ังนำเสนอกรณีศึกษาที่สามารถเป็นตัวอย่างที่
สามารถนำไปปรับใช้ภายใต้บริบทของแต่ละสำนักวิชา/วิทยาลัย 

         5.2.2 ระดับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเรื่องการขอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ 
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สามารถปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและ    
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการนำเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
อัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของคณะกรรมการพิจารณาภาระงานพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ์และจากมหาวิทยาลัย รวมท้ังการปรับปรุงข้อมูลภายใต้มิติเชิงเวลา 3 มิติคือ มิติข้อมูลในอดีต 
มิติข้อมูลในปัจจุบันและมิติข้อมูลในอนาคตท่ีจะต้องมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ทั้งน้ี เพ่ือให้สำนักวิชา/วิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปใช้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว้ในคู่มือการขอ
อนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเรื่องการสื่อสารเพ่ือทำความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานของสำนักวิชา/วิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น 
  5.2.3 ระดับผู้มีอำนาจอนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ จะต้องพิจารณาข้อมูล
ประกอบการพิจารณาภายใต้มิติเชิงเวลา 3 มิติคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบันและมิติข้อมูลใน
อนาคตตามที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เสนอให้ครอบคลุมกรอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective 
Manpower Planning Framework) ครบท้ัง 6 ด้าน โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของกำลังคนโดยพิจารณาจากจากข้อมูลต้นทุนการผลิตบัณฑิต และการพิจารณาเปรียบเทียบกับ         
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กรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน (Benchmarking) ซึ่งจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ภาคผนวก 1 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช ้
มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว จึงมีความจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
สำาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็  โดยมเีจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการ 
และวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน 
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ฉะน้ัน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญตัิ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธกิาร โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในคราวประชุมครัง้ที ่๘/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
ท่ีจะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
เอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ๓. ให้ยกเลิก
  ๓.๑ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
  ๓.๒ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง “การจดัการศกึษาหลักสตูรระดบั 
ปรญิญาตรี (ต่อเนือ่ง) ของสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๔. ในประกาศกระทรวงนี้
  “อาจารย์ประจำา” หมายถงึ บคุคลท่ีดำารงตำาแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๘
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รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนัน้ ท่ีมหีน้าท่ี 
รบัผดิชอบตามพันธกจิของการอดุมศึกษา และปฏบิติัหน้าทีเ่ต็มเวลา 
  สำาหรบัอาจารย์ประจำาทีส่ถาบนัอดุมศึกษารบัเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้ 
เริม่บังคบัใช้ต้องมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำา
   “อาจารย์ประจำาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขา 
วชิาดงักล่าว ทัง้น้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลกัสตูรหลายหลกัสตูรได้ในเวลาเดยีวกนั 
แต่ต้องเป็นหลักสตูรทีอ่าจารย์ผูน้ัน้มคีณุวฒุติรงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลกัสตูร
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มี 
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคมุคณุภาพ การติดตามประเมนิผลและการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 
หลักสูตรต้องอยู่ประจำาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการ 
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซำ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำา 
 ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  มุง่ให้การผลิตบณัฑติมคีวามสัมพันธ์สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการศกึษาระดับ 
อดุมศกึษาของชาต ิปรชัญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของสถาบนัอดุมศกึษา และมาตรฐาน 
วิชาการและวชิาชพีทีเ่ป็นสากล ให้การผลติบณัฑติระดับอดุมศกึษาอยูบ่นฐานความเชือ่ว่า 
กำาลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลท่ีมีจิตสำานึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ 
ประโยชน์ต่อสังคม และมศัีกยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภมูปัิญญาไทย ภายใต้กรอบ 
ศลีธรรมจรรยาอันดงีาม เพือ่นำาพาประเทศสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนืและทดัเทยีมมาตรฐานสากล 
      ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่กำากบัส่งเสรมิกระบวนการผลติบณัฑติทีเ่น้นการพฒันา 
ผูเ้รยีนให้มลีกัษณะของความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ สามารถดำารงตนอยูใ่นสงัคมพหวุฒันธรรม 
ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ทีม่กีารสือ่สารแบบไร้พรมแดน มศีกัยภาพในการเรียนรูต้ลอดชวีติ 
มคีวามสามารถในการปฏบิติังานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณทีก่ำาหนด สามารถ
สร้างสรรค์งานทีเ่กดิประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่ง
หลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
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  ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
        ๕.๑.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรีทางวชิาการ ทีมุ่ง่ผลติบัณฑติให้มคีวามรอบรู ้
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำาความรู ้ 
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
        ๕.๑.๒ หลกัสตูรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึงเป็นหลักสตูร 
ปรญิญาตรีสำาหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ  มุง่เน้นผลติบัณฑิตท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ 
ระดับสงู โดยใช้หลกัสตูรปกติทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรยีน โดยกำาหนดให้ 
ผูเ้รยีนได้ศกึษาบางรายวชิาในระดบับณัฑติศึกษาทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้ว และสนบัสนนุให้ผูเ้รยีน
ได้ทำาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
  ๕.๒ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรือปฏบัิตกิาร แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
           ๕.๒.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร ทีมุ่ง่ผลติบณัฑติ 
ให้มคีวามรอบรู ้ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเน้นความรู ้สมรรถนะและทักษะด้านวชิาชีพ 
ตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิชาชพี หรือมสีมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัตเิชิงเทคนิค 
ในศาสตร์สาขาวชิานัน้ ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
    หลกัสตูรแบบนีเ้ท่านัน้ทีจ่ดัหลกัสตูรปรญิญาตรี (ต่อเนือ่ง) ได้ 
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
                หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ต่อเนือ่ง) ถอืเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูร 
ปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถ้วน และให้ระบุคำาว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
              ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรสำาหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
สมรรถนะทางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารขัน้สงู โดยใช้หลกัสตูรปกตท่ีิเปิดสอนอยูแ่ล้ว ให้รองรบั 
ศกัยภาพของผูเ้รยีน โดยกำาหนดให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาบางรายวชิาในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดสอน 
อยูแ่ล้ว และทำาวจิยัทีลุ่่มลกึหรอืได้รบัการฝึกปฏบิตัข้ัินสงูในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน 
ประกอบการ 
    หลกัสตูรปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าทางวชิาการหรอืทางวชิาชพี
หรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 ๖. ระบบการจดัการศกึษา ใช้ระบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบัน 
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อุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำาหนดระยะเวลาและจำานวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
    สถาบนัอุดมศึกษาทีจั่ดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตรุภาค ให้ถือ 
แนวทางดังนี้
   ระบบไตรภาค 
    ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
    โดย ๑ หน่วยกติระบบไตรภาค เทยีบได้กบั ๑๒/๑๕ หน่วยกติระบบ
ทวภิาค หรอื ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั ๕ หน่วยกติระบบไตรภาค
   ระบบจตุรภาค 
    ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
     โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต
ระบบทวภิาค หรือ ๒ หน่วยกติระบบทวภิาค เทยีบได้กบั ๓ หน่วยกติระบบจตรุภาค
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
 ๗. การคิดหน่วยกิต
  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๓ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๔ การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
ที่ใช้เวลาทำาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
 ๘. จำานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
  ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ หน่วยกติ ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๘ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา 
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และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๘.๓ หลักสตูรปรญิญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มจีำานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ หน่วยกติ ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๑๒ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา 
และไม่เกนิ ๑๘ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เต็มเวลา
  ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 
และไม่เกนิ ๖ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา ทัง้นี ้ให้นบัเวลาศึกษา
จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
 ๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
  ๙.๑ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมายถงึ หมวดวชิาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนุษย์ 
ท่ีสมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
   สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจำาแนกเป็นรายวชิา 
หรอืลกัษณะบรูณาการใด ๆ  กไ็ด้ โดยผสมผสานเนือ้หาวชิาทีค่รอบคลมุสาระของกลุม่วิชา 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจำานวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสำาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
อาจได้รบัการยกเว้นรายวชิาทีไ่ด้ศกึษามาแล้วในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นสูงหรือ 
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมือ่นบั 
รวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต
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  ๙.๒ หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วชิาแกน วชิาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำานวน
หน่วยกิตรวม ดังนี้
   ๙.๒.๑ หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวชิาการ ให้มจีำานวนหน่วยกติ 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
   ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้ม ี
จำานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชา 
ทางปฏบิติัการตามทีม่าตรฐานวชิาชพีกำาหนด หากไม่มมีาตรฐานวชิาชพีกำาหนดต้องเรยีน 
วิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
    หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจำานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจำานวนนัน้ต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
   ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
   ๙.๒.๔ หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มจีำานวนหน่วยกติ 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
    สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะ 
วิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำานวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ และวชิาโทต้องมจีำานวหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณี 
ที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจำานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต และให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
    สำาหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียน 
วิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามทีต่นเองถนดัหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสตูร 
ระดับปริญญาตรีโดยให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
   สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเว้นหรอืเทยีบโอนหน่วยกติรายวิชาในหมวด 
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทีส่ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องศกึษาให้ครบตามจำานวนหน่วยกติ 
ที่กำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน 
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ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู ่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการ 
เทยีบโอน  ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ๑๐. จำานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
    ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
   ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่า หรอืมตีำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
   ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน 
    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก 
ให้จดัอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุแิละคณุสมบตัติรงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขาวชิา
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
     กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรครบตามจำานวน ทางสถาบันอดุมศกึษาต้องเสนอจำานวน 
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
   ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำาแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
     ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าและทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิาน้ัน
     ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตร 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
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    ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่า หรอืมตีำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ 
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 
ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
                       สำาหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร ทีเ่น้น 
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
    กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบัน 
อุดมศึกษา หากจำาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒ ิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน 
    ในกรณขีองหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชีพหรอืปฏบิตักิาร 
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ 
หลักสตูรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมปีระสบการณ์ในด้านปฏบิตักิาร โดยอาจเป็นอาจารย์ 
ประจำาของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน 
    กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษา หากจำาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒ ิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จดั 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ทีเ่ปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรือปฏิบัติการ 
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมี 
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
    กรณทีีม่คีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัสาขาวชิาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ 
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จำานวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให ้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
          ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ทีม่คีณุวฒุขิัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืมตีำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่า และทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
    สำาหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช ่
สถาบนัอดุมศกึษา หากจำาเป็น บคุลากรทีม่าจากหน่วยงานนัน้อาจได้รบัการยกเว้นคณุวฒุิ 
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูร้บัผดิชอบรายวิชานั้น
    สำาหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารท่ีเน้น 
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัต ิ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
 ๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็น 
ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
  ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐ ทุกภาค 
การศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด 
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ภาคการศกึษาหนึง่มผีลการเรยีนตำา่กว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า
จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
 ๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและ 
ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกติ ในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิสำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลา 
และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำาหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสำาเร็จการศึกษาได้ ดังนี้
  ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค 
การศกึษาปกต ิสำาหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศกึษาปกต ิ
สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม ่ก ่อน ๑๗ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๑๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา 
ปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
   สำาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน 
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
   หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำาเป ็น การลง 
ทะเบียนเรียนที่มีจำานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำาได้ แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบ 
ตามจำานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
 ๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสำาเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากำาหนด 
เกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นตำ่าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร โดยต้องเรยีนครบตามจำานวนหน่วยกติทีก่ำาหนดไว้ในหลกัสตูร และต้องได้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่า 
เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
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  สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการวัดผลและการสำาเร็จการศึกษาที่แตกต่าง 
จากนี้ จะต้องกำาหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
 ๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีกำาหนดใน 
พระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กำาหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยปริญญา 
ในสาขาวชิา และอกัษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา ให้ใช้ชือ่ปรญิญาตามหลกัเกณฑ์การกำาหนด 
ชื่อปริญญา ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด
 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำาหนดระบบการประกัน 
คณุภาพของหลกัสตูร โดยมอีงค์ประกอบในการประกนัคณุภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
  (๑) การกำากับมาตรฐาน
  (๒) บัณฑิต
  (๓) นักศึกษา
  (๔) อาจารย์
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี 
การประเมนิและรายงานผลการดำาเนนิการของหลกัสูตรทกุปีการศกึษา เพือ่นำาข้อมลูท่ีได้ 
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
ทุกรอบ ๕ ปี
 ๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ัน 
เป็นที่สุด

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้ 
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
สำาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็  โดยมเีจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
รองรบัการบริหารจดัการหลกัสตูรให้ได้คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
 ฉะนั้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัต ิ
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษาในคราวประชุมครัง้ที ่๘/๒๕๕๘ เมือ่วนัที่ 
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลัง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
ทกุสาขาวิชา สำาหรับหลกัสตูรทีจ่ะเปิดใหม่และหลักสตูรเก่าทีจ่ะปรบัปรงุใหม่ของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเป็นต้นไป
 ๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๔. ในประกาศกระทรวงนี้
  “อาจารย์ประจำา” หมายถงึ บคุคลทีด่ำารงตำาแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนัน้ ท่ีมหีน้าท่ี 
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๘
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  สำาหรับอาจารย์ประจำาทีส่ถาบนัอดุมศึกษารบัเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานนี ้
เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
ในประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจำา
  “อาจารย์ประจำาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิตรงหรือ 
สมัพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลักสตูรท่ีเปิดสอน ซึง่มหีน้าทีส่อนและค้นคว้าวจิยัในสาขาวิชา 
ดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรท่ีมี 
ภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคมุคณุภาพ การตดิตามประเมนิผล และการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ 
หลักสูตรต้องอยู ่ประจำาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป ็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรเกนิกว่า ๑ หลกัสตูรในเวลาเดยีวกันไม่ได้ ยกเว้นพหวุทิยาการ 
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซำ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำา
 ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มุง่ให้มคีวามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาต ิปรชัญา 
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให ้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษา 
ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
  ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรชัญา 
ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา 
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย 
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง 
มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ 
บรูณาการศาสตร์ทีต่นเชีย่วชาญกบัศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเน่ือง มคุีณธรรมและจรรยาบรรณ 
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ทางวิชาการและวชิาชพี ทัง้น้ีในระดับปริญญาโท มุง่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการ 
สร้างและประยกุต์ใช้ความรูใ้หม่เพือ่การพฒันางานและสงัคม ในขณะท่ีระดบัปรญิญาเอก 
มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน สงัคม และประเทศ
 ๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
๒ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์ 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำาหนดระยะเวลาและจำานวนหน่วยกิต  
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 
ให้ถือแนวทาง ดังนี้
   ระบบไตรภาค 
     ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษา 
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
    โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทยีบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกติระบบ
ทวภิาค หรอื ๔ หน่วยกิต ระบบทวภิาค เทยีบได้กับ ๕ หน่วยกติระบบไตรภาค
   ระบบจตุรภาค 
    ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษา 
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
    โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต
ระบบทวภิาค หรือ ๒ หน่วยกติ ระบบทวภิาค เทยีบได้กบั ๓ หน่วยกติระบบจตรุภาค
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
 ๗. การคิดหน่วยกิต
  ๗.๑ รายวชิาภาคทฤษฎ ี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๓ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
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  ๗.๔ การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ที่ใช้เวลาทำาโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ ใช ้เวลาศึกษาค้นคว้าไม ่น ้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
 ๘. โครงสร้างหลักสูตร
  ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
  ๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
 แผน ก เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารทำาวทิยานพินธ์ ดงันี้
 แบบ ก ๑ ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรม 
ทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบัน
อุดมศึกษากำาหนด
 แบบ ก ๒ ทำาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค ่าเทียบได้ไม ่น ้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกติ และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการศึกษางานรายวชิา โดยไม่ต้องทำา 
วิทยานพินธ์ แต่ต้องมกีารค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ และไม่เกนิ ๖ หน่วยกิต
  ๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
 แบบ ๑ เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารทำาวทิยานพินธ์ทีก่่อให้ 
เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรม 
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบัน
อุดมศึกษากำาหนด ดังนี้
 แบบ ๑.๑ ผูเ้ข้าศกึษาทีส่ำาเรจ็ปรญิญาโท จะต้องทำาวทิยานพินธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
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 แบบ ๑.๒ ผู ้ เข ้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี จะต้องทำา 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
 ทัง้นี ้วทิยานพินธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมมีาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
 แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ 
ทีม่คีณุภาพสงูและก่อให้เกดิความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษางานรายวชิา
เพิ่มเติม ดังนี้
 แบบ ๒.๑ ผู ้ เข ้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาโท จะต้องทำา 
วทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ และศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ
 แบบ ๒.๒ ผู ้ เข ้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี จะต้องทำา 
วทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกติ และศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ 
  ทัง้นี ้ วทิยานพินธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมมีาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน
 ๙. การรบัและเทยีบโอนหน่วยกติ สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเว้นหรอืเทยีบโอน 
หน่วยกติรายวชิา หรือวทิยานพินธ์จากหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ และหลกัสตูร 
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ 
ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องศกึษาให้ครบตามจำานวนหน่วยกติทีก่ำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรยีนระดับปรญิญาเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  อนึง่ ผูส้ำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หากเข้าศึกษาต่อระดบั 
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดยีวกนัหรอืสาขาวิชาทีส่มัพนัธ์กนั ให้เทยีบโอนหน่วยกติ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
 ๑๐. จำานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
  ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
           ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเป็น 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ 
ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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     สำาหรบัหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑิตทางวชิาชีพ อาจารย์
ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
   ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ทีก่ำาหนดในการพจิารณา 
แต่งต้ังให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
         ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
     ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องม ี
ชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิานัน้
     สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  
อาจารย์ผูส้อนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
  ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
        ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำาหลกัสตูร มคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า
หรือข้ันตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการ 
ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รบัการเผยแพร่ 
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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     สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
   ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวชิาการ ทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพ่ือรบัปรญิญา และ 
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณา 
แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
      กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจำานวนหรอืมจีำานวนนกัศกึษาน้อยกว่า ๑๐ คน  
ทางสถาบนัอดุมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคณุวฒุขิองอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีม่น้ัีน 
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
    ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กัน หรอืในสาขาวชิาของรายวชิา 
ทีส่อน และต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวชิาการ ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของ 
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่กำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
      ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูร้บัผดิชอบรายวิชานั้น
     สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ 
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
  ๑๐.๓ ปริญญาโท 
        ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปริญญา และเป็น 
ผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้ 
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บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 
๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
         ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จำานวนอย่างน้อย ๓ คน มคีณุวฒุ ิ
ปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคล 
ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
     กรณทีีม่คีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัสาขาวชิาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
   ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
                 ๑) อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัและการค้นคว้าอสิระ 
ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลกัสตูร มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรือข้ันตำา่ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม 
หลักเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
        ๒) อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี ต้องมคีณุวฒุิ 
และคุณสมบัติ ดังนี้ 
       อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจำา 
ต้องมคีณุวฒิุและผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกบัอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลัก
       สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วมที่ เป ็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาติ 
ซึง่ตรงหรอืสัมพนัธ์กบัหัวข้อวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า ๑๐ เร่ือง 
       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวชิาการตามทีก่ำาหนดข้างต้น ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 
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และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
         ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย ์
ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธาน 
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน 
ทางวิชาการดังนี้
          ๑) กรณีอาจารย์ประจำาหลักสตูร ต้องมคีณุวฒิุปริญญาเอก 
หรอืเทยีบเท่า หรือขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าท่ีมตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงาน 
ทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศึกษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทาง 
วชิาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจยั
          ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ือ 
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการตามท่ีกำาหนดข้างต้น ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู ้มีความรู ้
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ 
วทิยานพินธ์หรือการค้นคว้าอสิระ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภาสถาบนัอดุมศกึษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
   ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ทีม่คีณุวุฒขิัน้ตำา่ปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรอืสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั หรือ 
ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง 
วิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศึกษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
    ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
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  ๑๐.๔ ปริญญาเอก  
        ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจำาหลกัสตูร มคีณุวฒิุปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า 
หรอืข้ันตำา่ปรญิญาโทหรือเทยีบเท่าทีมี่ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวชิาการ 
ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจยั
     ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๓ คน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณา 
แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
          กรณีทีม่คีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัสาขาวชิาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
         ๑๐.๔.๓ อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
     ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ 
ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษา 
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ ์
ท่ีกำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
       ๒) อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมคีณุวฒิุ 
และคุณสมบัติดังนี้ 
      อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมทีเ่ป็นอาจารย์ประจำา 
ต้องมคีณุวฒิุและผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกบัอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลัก
      สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วมที่ เป ็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการ 
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ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวชิาการตามท่ีกำาหนดข้างต้น ผูท้รงคุณวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์สูงมากเป็นทีย่อมรับ ซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กบัหวัข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ
         ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำา 
หลกัสตูรและผูท้รงคุณวฒุภิายนอกสถาบนั รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทัง้นีป้ระธานกรรมการสอบ 
ต้องเป็นผูท้รงคณุวฒุภิายนอก โดยอาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธ์ต้องมคีณุวฒิุ คณุสมบัต ิและ 
ผลงานทางวิชาการดังนี้
      ๑) กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูร ต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอก 
หรอืเทยีบเท่าหรอืข้ันตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงาน 
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่ง 
ทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น 
ผลงานวิจัย
        ๒) กรณผีูท้รงคณุวฒิุภายนอก ต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรือ 
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน 
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
        กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวชิาการตามท่ีกำาหนดข้างต้น ผูท้รงคุณวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้อวทิยานพินธ์ โดยผ่าน 
ความเหน็ชอบจากสภาสถาบนัอดุมศึกษาแห่งน้ัน และแจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัทราบ
   ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรอือาจารย์พเิศษ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาน้ันหรือสาขาวชิาทีส่มัพันธ์กนั หรอืในสาขาวชิาของรายวิชา 
ทีส่อน และต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึง่ของ 
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 
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ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
     ในกรณรีายวชิาทีส่อนไม่ใช่วชิาในสาขาวิชาของหลกัสตูร 
อนโุลมให้อาจารย์ทีม่คุีณวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งทางวชิาการตำา่กว่า 
รองศาสตราจารย์ ทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
     ทัง้นี ้อาจารย์พเิศษต้องมช่ัีวโมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
 ๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
   ๑๑.๑  อาจารย์ประจำาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
               กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
               กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
และดำารงตำาแหน่งระดบัผูช่้วยศาสตราจารย์ข้ึนไป หรอืมคีณุวฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า 
ที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อ 
ภาคการศึกษา 
       กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
และดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์และมีความจำาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำานวน 
ทีก่ำาหนดให้เสนอต่อสภาสถาบนัพจิารณา แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิ ๑๕ คนต่อภาคการศกึษา 
หากมีความจำาเป็นต้องดแูลนกัศกึษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
   ๑๑.๒  อาจารย์ประจำาหลกัสตูร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาการค้นคว้า 
อิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
       หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทัง้วทิยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ให้คิดสัดส่วนจำานวนนักศึกษาที่ทำาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจำานวนนักศึกษา 
ทีค้่นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทัง้น้ีรวมแล้วต้องไม่เกนิ ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
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   ๑๑.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
นัน้ด้วย 
 ๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   ๑๒.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
   ๑๒.๒  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
   ๑๒.๓  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
เทยีบเท่า  
   ๑๒.๔  ปรญิญาเอก จะต้องเป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื 
เทยีบเท่าท่ีมผีลการเรยีนดมีาก หรอืปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า และมผีลการสอบภาษาองักฤษ 
ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด
 ๑๓. การลงทะเบยีนเรยีนและระยะเวลาการศกึษา ให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกิน 
๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลกัสตูร ดังนี้
   ๑๓.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
   ๑๓.๒  ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
   ๑๓.๓  ปริญญาเอก ผู้ที่สำาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปรญิญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำาเร็จปริญญาโทแล้วเข้า 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
       การลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู ้ เข ้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
ให้สถาบันอุดมศึกษากำาหนดจำานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาค 
การศึกษาปกต ิโดยเทยีบเคยีงกบัจำานวนหน่วยกติ ทีก่ำาหนดข้างต้นในสดัส่วนทีเ่หมาะสม
       หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำาเป็นพิเศษ 
การลงทะเบยีนเรยีนทีม่จีำานวนหน่วยกติแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นกอ็าจทำาได้ แต่ทัง้นี้ 
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
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 ๑๔. เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
   ๑๔.๑  ประกาศนยีบตัรบณัฑติและประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสงู ต้องเรียน 
ครบตามจำานวนหน่วยกติทีก่ำาหนดไว้ในหลกัสตูร และต้องได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตำ่ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
  ๑๔.๒  ปริญญาโท
    ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น 
ระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ สำาหรบัผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ำาหนด 
ในหลกัสตูร โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน 
หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอดุมศกึษาน้ันแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารบัฟังได้ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือนำาเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รบัการตพีมิพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชมุวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
    ๑๔.๒.๓ แผน ข ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามท่ีกำาหนดในหลกัสตูร 
โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า 
และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขยีน 
และ/หรือปากเปล่าในสาขาวชิานัน้ พร้อมทัง้เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่าน 
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
โดยเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึง่ของ 
รายงานการค้นคว้าอสิระต้องได้รบัการเผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ท่ีสืบค้นได้
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   ๑๔.๓ ปริญญาเอก
    ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน 
การสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการทีส่ถาบันอดุมศกึษานัน้แต่งตัง้ ซึง่จะต้อง 
ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุจิากภายในและภายนอกสถาบนัและต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจ 
เข้ารับฟังได้
     สำาหรบัผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 
นานาชาตท่ีิมคีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณา 
วารสารทางวชิาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
    ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามท่ีกำาหนดในหลกัสตูร 
โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทียบเท่า 
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำา 
วทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการ 
ทีส่ถาบนัอดุมศึกษาน้ันแต่งตัง้ ซึง่จะต้องประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒิุจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
     สำาหรบัผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 ๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
  ๑๕.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(Graduate Diploma)” อกัษรย่อ “ป.บัณฑติ (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชือ่สาขาวชิาต่อท้าย
  ๑๕.๒  ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ให้ใช้ชือ่ว่า “ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
ช้ันสงู (Higher Graduate Diploma)” อกัษรย่อ “ป.บณัฑติชัน้สงู (Higher Grad. Dip.)” 
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
  ๑๕.๓  ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว 
ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ 
กำาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา 

93



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง40

ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาให้ใช้ 
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำาหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำาหนด
 ๑๖. การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร ให้ทกุหลกัสตูรกำาหนดระบบการประกนั 
คุณภาพของหลกัสูตร โดยมอีงค์ประกอบในการประกนัคณุภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คอื
  (๑) การกำากับมาตรฐาน
  (๒) บัณฑิต
  (๓) นักศึกษา
  (๔) คณาจารย์
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยม ี
การประเมินและรายงานผลการดำาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำาข้อมูล 
ทีไ่ด้ไปปรับปรงุพัฒนาหลกัสตูรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร 
หรือทุกรอบ ๕ ปี
 ๑๘.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก 3 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่อืการประกันคณุภาพ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557
การศึกษาภายใน
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บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการ ในระดับคณะ 
จ�านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิ
  ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่ง 
  ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ 
ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4 จ�านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า
  ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอก ต่อจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
  และนักวิจัย

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ต่ออาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะ
 และวัฒนธรรม

4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะ
  และวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับ
  ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
  และเอกลักษณ์ของคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

 คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557    89
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องค์ประกอบที่   1   การผลิตบัณฑิต

  พันธกิจท่ีส�าคญัทีส่ดุของสถาบนัอดุมศกึษา คอื การผลติบณัฑิต หรอืการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูใ้นวิชาการและวิชาชพี มคีณุลกัษณะตามหลกัสตูรทีก่�าหนด การเรยีนการสอนในยุคปัจจบุนั
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจดัการหลักสูตรและการเรยีนการสอน เริม่ตัง้แต่การก�าหนดปัจจยัน�าเข้าทีไ่ด้มาตรฐานตามท่ีก�าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

90    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557

97



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการด�าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคานวณ 

  
คะแนนที่ได้   =

  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   

          จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : 
  - หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 
   อดุมศกึษาเหน็ชอบ ไม่ต้องน�าคะแนนการประเมนิของหลกัสตูรนัน้มาค�านวณในตวับ่งชีน้ี้ แต่ต้อง 
   รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
  - ในกำรค�ำนวณค่ำคะแนน หำกหลักสูตรใช้ระบบอื่นท่ีไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน�ำมำค�ำนวณ 
   ทั้งตัวตั้งตัวหำร
  - ทุกหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แม้ว่ำจะเป็นหลักสูตรท่ีขอปิดด�ำเนินกำรแล้วแต่ยังม ี
   นักศึกษำคงค้ำงอยู่) ให้น�ำมำค�ำนวณด้วยทั้งตัวต้ังและตัวหำร โดยใช้เฉพำะตัวบ่งชี้ท่ีเก่ียวข้อง 
   เท่ำนั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การศกึษาระดบัอดุมศกึษาถือเป็นการศกึษาระดบัสงูสดุทีต้่องการบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและ
ความลุม่ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัพัินธกิจส�าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑิต ศกึษาวิจยั เพ่ือการตดิตาม 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง 
การศกึษาท่ีตรงหรอืสมัพันธ์กับหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกับพันธกิจ หรอืจดุเน้นของหลกัสตูร 

เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
  1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด 
   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด 
   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

    จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
x 100   

      จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้   =

  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   
x 5

   

        ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
                ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาภายใน 
รอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. การนับจ�านวนอาจารย์ประจ�าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�าท่ีระบุในค�าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
   1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
   ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
   ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการตามสูตร

    จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   
x 100   

          จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้   =

  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   
x 5   

        ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
                    ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ 
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก�าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต บัณฑิต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกิน
จ�านวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน
  ในกรณีที่จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด 
เป็นคะแนน 5
  ในกรณีท่ีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค�านวณหาค่า 
ความแตกต่างระหว่างจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน�าค่าความ 
แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้ 
  ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 20 ก�าหนดเป็นคะแนน 0
  ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น�ามาเทยีบบญัญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสตูรน้ันๆ

สูตรการค�านวณจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค�านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง จ�านวน
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนกับจ�านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาทีเ่ปิดสอนทกุรายวิชาตลอดปีการศกึษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก�าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค�านวณ ดังนี้
    SCH = ∑nici 
    เมื่อ ni = จ�านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
     ci   = จ�านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

2. ค�านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค�านวณ ดังนี้ 

  
จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =

             Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี

            จ�านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน   
                       การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
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การปรบัจ�านวนในระหว่างปรญิญาตรแีละบณัฑิตศกึษา ให้มกีารปรบัค่าจ�านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน�ามารวมค�านวณหาสัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
ต่ออาจารย์ประจ�า

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าแยกตามกลุ่มสาขา

กลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�า

1.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  - แพทยศาสตร์ 
  - พยาบาลศาสตร์

8 : 1
4 : 1
6 : 1

2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1

3.  วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1

4.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1

5.  เกษตร ป่าไม้ และประมง 20 : 1

6.  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1

7.  นิติศาสตร์ 50 : 1

8.  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1

9.  ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน�ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร

  สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
  ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าที่เป็นจริง     

–
 จ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน   

X 100
   

   สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2. น�าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค�านวณคะแนน ดังนี้
  2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน
  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น�ามาคิดคะแนนดังนี้

  คะแนนที่ได้   =   5 - (ค่าร้อยละที่ค�านวณได้จาก 2.3)
                4

ตัวอย่างการค�านวณ
จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   24 - 25   x  100  =  ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน                      25

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   32 - 25   x  100  =  ร้อยละ 28  ได้คะแนน 0 คะแนน                      25

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   28 - 25   x  100  =  ร้อยละ 12                      25

 คะแนน   =   5 – (12)  =  5 - 3  =  2 คะแนน
        4

หมายเหตุ :

  - กำรคดิค่ำ FTES กรณีหลกัสตูรท่ีสภำวิชำชพีก�ำหนดสดัส่วนจ�ำนวนนกัศึกษำต่ออำจำรย์ประจ�ำไม่ตรงกับ 
   สัดส่วนที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557  
   ให้สถำบันอุดมศึกษำยึดตำมสัดส่วนที่สภำวิชำชีพก�ำหนด
  - กรณีทีค่ณะมหีลำยกลุม่สำขำ ต้องแยกอำจำรย์ประจ�ำว่ำอยู่กลุม่สำขำใดก่อนน�ำมำหำค่ำคะแนน 
   ของแต่ละกลุ่ม แล้วน�ำมำคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ

96    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557
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ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การรบัรองสถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์  

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  (ค)  (ญ)  และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  
ตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๒๘  คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบั งคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  คณะวิชา  ส านักวิชา  หรือ

สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งท าการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  และให้หมายความรวมถึงสถาบันการศึกษา
ที่มายื่นขอเปิดด าเนินการใหม่ 

“สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  
แนะน า  ช่วยเหลือดูแล  และก ากับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดด าเนินการใหม่  ซึ่ งมีสถานภาพปัจจุบัน  
โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาครั้งล่าสุดจากสภาการพยาบาล  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  
อย่างต่อเนื่อง  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ครั้ง  จนถึงวันที่มีการท าข้อตกลงกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดด าเนินการใหม่  การนับระยะเวลาการรับรอง 
ครั้งที่  ๒  ให้นับได้ตั้งแต่วันที่สภาการพยาบาลมีมติ 

ทั้งนี้  ข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดด าเนินการใหม่  
จะต้องมีระยะเวลาจนกว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรุ่นแรก  และสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง  ๑  แห่ง  
สามารถท าข้อตกลงเป็นสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงให้กับสถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดด าเนินการใหม่ได้  
ไม่เกิน  ๑  แห่ง 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
ระดับปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการพยาบาล 
“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณบดี  หรือผู้อ านวยการของสถาบันการศึกษา

การพยาบาลและการผดุงครรภ์  หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 
“ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 

รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชา  หรือรองผู้อ านวยการของสถาบันการศึกษาการพยาบาล  
และการผดุงครรภ์  หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  ที่ท าหน้าที่ช่วยการบริหารสถาบันการศึกษา 

“อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  อาจารย์พยาบาลประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ทั้งนี้   ให้รวมถึงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขา  
วิชาที่สอน  ในกรณีที่มีคุณวุฒไิม่ตรง  หรือไม่สัมพันธก์ับสาขาวชิาที่สอน  ต้องมีต าแหน่งทางวชิาการสาขา
พยาบาลศาสตร์   หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติหรือ สอนในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย  ๒  ปี    
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่มีประสบการณ์  
การสอนทางการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าเร็จปริญญาโทสาขาอื่น  ต้องมีประสบการณ์
การสอนในสาขาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๕  ปี   
มีภาระหน้าที่ในการบริหาร  และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุม
คุณภาพ  การติดตามประเมินผล  และการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบ  และต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

ข้อ ๕ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการจะให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๖ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและจัดการศึกษา  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้กับสภาการพยาบาล 

ข้อ ๗ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนลักษณะอื่นใดที่แตกต่างจากที่สภาการพยาบาล 
ให้การรับรอง  รวมถึงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักที่สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองแล้ว   
ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาใหม่ตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม  เว้นแต่คณะกรรมการ  
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๕๔
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ภาคผนวก 4 

เกณฑ์สภาวิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา
และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับพ้ืนฐาน  และให้มีหน้าที่เสนอการออกประกาศ  ข้อก าหนด  
วิธีการ  หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ทั้งนี้   โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

หมวด  ๑ 
สถาบนัการศึกษา 

 
 

ส่วน  ๑ 
ภารกิจหลกั 

 
 

ข้อ ๙ สถาบันการศึกษาต้องมีภารกิจหลักอย่างน้อย  ๔  ภารกิจ  ดังนี้ 
  ๙.๑ การเรียนการสอน 
  ๙.๒ การวิจัย 
  ๙.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๙.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
ข้อ ๑๐ สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้เพ่ือเอื้อให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ข้อ ๑๑ สถาบันการศึกษาต้องมีการวิจัย  โดยก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  ระบบสนับสนุน

และส่งเสริมการวิจัย  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  และผลงานวิชาการสู่สังคม  มีการประเมิน  
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๑๒ สถาบันการศึกษาต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  
แผนงาน  โครงการ  การด าเนินงาน  และมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๑๓ สถาบันการศึกษาต้องมีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  โดยก าหนดนโยบาย  
วัตถุประสงค์  แผนงาน  โครงการ  การด าเนินงาน  และมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัองคก์ร 

 
 

ข้อ ๑๔ สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดองค์กร  ดังนี้ 
  ๑๔.๑ ก าหนดปรัชญา  หรือปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ

สถาบันการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

้หนา   ๕๕
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  ๑๔.๒ วางแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา  หรือปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการประเมินแผนงานและโครงการ  
เป็นระยะ ๆ  รวมทั้งมีการปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  ๑๔.๓ ก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน  มีการจัดโครงสร้างองค์กร  การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ  
และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว 

ส่วนที ่ ๓ 
การบริหารงาน 

 
 

ข้อ ๑๕ สถาบันการศึกษาต้องมีการบริหารงาน  ดังนี้ 
  ๑๕.๑ งานอาคาร  สถานที่ 
  ๑๕.๒ งานงบประมาณ 
  ๑๕.๓ งานบุคคล 
  ๑๕.๔ งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ๑๕.๕ งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ข้อ ๑๖ สถาบันการศึกษาต้องมีอาคารสถานที่  ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษาและเป็นสัดส่วน  

และมีที่ท างานเป็นการเฉพาะ  เหมาะสม  เพียงพอ  และจ าเป็นแก่การบริหารงาน  ทั้งนี้  เพื่อเอื้ออ านวย
ต่อการปฏิบัติภารกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนี้ 

  ๑๖.๑ ห้องท างานผู้บริหาร 
  ๑๖.๒ ห้องท างานอาจารย์ 
  ๑๖.๓ ห้องท างานของเจ้าหน้าที่อื่น 
  ๑๖.๔ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม 
ข้อ ๑๗ สถาบันการศึกษาต้องมีงบประมาณของตนเอง  มีแผนและการจัดสรรงบประมาณ 

ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  มีการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
ข้อ ๑๘ สถาบันการศึกษาต้องมีบุคลากรจ านวนเพียงพอตามลักษณะงาน  และมีการก าหนด

ลักษณะงาน  ขอบข่ายงาน  และอ านาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน  มีระบบการสรรหา  
พัฒนา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีระบบการประเมินบุคคลที่ชัดเจนครอบคลุม  ดังนี้ 

  ๑๘.๑ ผู้บริหาร 
  ๑๘.๒ อาจารย ์
  ๑๘.๓ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

้หนา   ๕๖
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ข้อ ๑๙ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังนี้   

  ๑๙.๑ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง   
ที่เป็นปัจจุบัน   

  ๑๙.๒ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๑๙.๓ ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  ๑๙.๔ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อบังคับสภาการพยาบาล  ว่าด้วยสมาชิกสามัญ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ส่วนที่  ๑  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก  ข้อ  ๕  (๖)   
  ๑๙.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๑๙.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ 
  ๑๙.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ข้อ ๒๐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์  ดังนี้ 
  ๒๐.๑ เป็นอาจารย์ประจ า  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล  

วิทยาศาสตร์  สุขภาพ  การบริหาร  การศึกษา   
    ในกรณีที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามวรรค  ๑  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ 

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  ๒๐.๒ มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี   
  ๒๐.๓ ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
  ๒๐.๔ เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 
ข้อ ๒๑ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์  ดังนี้ 
  ๒๑.๑ เป็นอาจารย์ประจ า  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล  

วิทยาศาสตร์  สุขภาพ  การบริหาร  การศึกษา   
    ในกรณีที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามวรรค  ๑  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  ๒๑.๒ มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
ข้อ ๒๒ ผู้บริหารสถาบันการศึกษามีหน้าที่บริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญา  หรือปณิธาน  

วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา   
ข้อ ๒๓ อาจารย์ 
  ๒๓.๑ อาจารย์ประจ าต้องมี 

้หนา   ๕๗
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   ๒๓.๑.๑ คุณสมบัติตามข้อ  ๑๙.๒ - ๑๙.๗ 
   ๒๓.๑.๒ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ชั้นหนึ่ง  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่ไม่หมดอายุ  ส าหรับอาจารย์ 
ที่สอนด้านการพยาบาลมารดาและทารก  และการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง 

   ๒๓.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์  
หรือสาขาอื่น  โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 

     ทั้งนี้  ถ้าส าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์   
ต้องมีจ านวนรวมไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

   ๒๓.๑.๔ มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  
และมีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 

   กรณีอาจารย์ประจ าไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา  
ต้องผ่านการอบรมโครงการ  preceptorship  อย่างน้อย  ๖  เดือน  หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล  หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้  และ  
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 

   ๒๓.๑.๕ ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่  ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

  ๒๓.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต้องมี 
   ๒๓.๒.๑ คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า 
   ๒๓.๒.๒ มีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน  ในกรณีที่มีคุณวุฒิไม่ตรง  

หรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน  ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติหรือสอนในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย  ๒  ปี 

   ๒๓.๒.๓ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง  
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๒๓.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องมี 
   ๒๓.๓.๑ คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ๒๓.๓.๒ มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

้หนา   ๕๘
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   ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าเร็จปริญญาโทสาขาอื่น  ต้องมี
ประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๕  ป ี

   ๒๓.๓.๓ ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา   
ท าหน้าที่บริหาร  และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่วางแผน  ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  
ประเมินผล  และพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๔ สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า  ดังนี้ 
  ๒๔.๑ อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full  Time  

Equivalence  Student  :  FTES)  ไม่เกิน  ๑  :  ๖   
   กรณีสถาบันการศึกษาใหม่  อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา   

ไม่เกิน  ๑  :  ๘ 
  ๒๔.๒ อัตราส่วนอาจารย์ประจ า  หรือพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ

ต่อนักศึกษา 
   การสอนภาคปฏิบัติสามารถให้พยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ 

มีจ านวนไม่มากกว่าร้อยละ  ๔๐  ของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ต้องการแต่ละรายวิชา 
   (๑) อัตราส่วนอาจารย์ประจ า  หรือพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ  

ที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา  ไม่เกิน  ๑  :  ๘   
   (๒) อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ  ในขณะที่

ปฏิบัติงานประจ าต่อนักศึกษา  ไม่เกิน  ๑ : ๔   
  ๒๔.๓ สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า 
   สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า  ระดับปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า  

ต่อระดับปริญญาโท  โดยระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐   
ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ข้อ ๒๕ สถาบันการศึกษาต้องวางแผนและพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านจ านวน  คุณวุฒิ  ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิก 

ข้อ ๒๖ สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  
และจ าเป็น 

ข้อ ๒๗ สถาบันการศึกษาต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ  เพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

้หนา   ๕๙
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย 
 

๑.  ชื่อสาขา 
การแพทย์แผนไทย 
Thai Traditional Medicine 

 
๒.  ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
  พท.บ. 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Thai Traditional Medicine  
    B.TM.  

 
๓.  ลักษณะของสาขา 

 สาขาการแพทย์แผนไทย เป็นวิชาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์แห่งการรักษา
สุขภาพที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีแนวคิดของการรักษาท่ีมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ก่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย โดยอาศัยปรัชญาความรู้และความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของร่างกาย
และจิตใจมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิต อาหาร ความเช่ือ ประเพณีวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถ่ิน โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์ความปลอดภัยจากครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผนวกกับความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยจึงเป็นวิชาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการดูแล
สุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้
ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้ ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้แบ่ง 
องค์ความรู้ออกเป็น ๔ ด้าน คือ  เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ให้การวินิจฉัยโรค 
การรักษาโรคตามทฤษฎีที่ระบุในคัมภีร์แพทย์แผนไทย และใช้ยาที่ผลิตจากเภสัชวัตถุ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ 
การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีคุณภาพที่ครอบคลุม
ทั้ง ๔ ด้าน มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียม การนําภูมิปัญญามาใช้ร่วมสมัย แพทย์แผนไทยต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ 
เช่นเดียวกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพกระแสหลัก 
และสามารถศึกษาวิจัยพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม 

 ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาการแพทย์แผนไทย มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกันมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติได้ โดยเฉพาะความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพ 
ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานหรือปรีคลินิก 
พ้ืนฐานการแพทย์แผนไทย อย่างครอบคลุม โดยผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอพร้อมที่
จะเรียนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี สาขาการแพทย์แผนไทย จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การเรียนรู้เก่ียวกับการแพทย์พ้ืนบ้านในท้องถิ่น การมีประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านวิถีสุขภาพ
ของคนในชุมชน เพ่ือให้บัณฑิตการแพทย์แผนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ  
มีทักษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบ สามารถส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้รับความรู้และทักษะ ประสบการณ์ และการสืบทอด 
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มคอ.๑ 

๒ 

 

ทางวิชาชีพจากหมอพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจในจิตวิญญาณเก่ียวกับสุขภาพความเจ็บป่วย มีจิตสํานึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
๔.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ๔.๑  มีความรอบรู้และทักษะในศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย รวมท้ังพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

การแพทย์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถ 

ทําการวิจัยและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  

 ๔.๒ สามารถให้การบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย ศาสตร์และศิลปะทางการแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัย

ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๔.๓  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมท้ังตนเอง ผู้รับบริการ เพ่ือนร่วมงาน มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๔.๔  มีความสามารถใช้ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการแก้ปัญหา  

การสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเน่ือง  

ในการนําไปสู่การบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ การแก้ปัญหา การพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชนและสังคม 

 ๔.๕  มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 ๔.๖  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นํา สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเป็นทีม 

กับสหวิชาชีพและชุมชน 

 

๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สาขาการแพทย์แผนไทย กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการแพทย์แผนไทย  ที่กําหนดไว้ 

ดังน้ี 

 ๕.๑  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๕.๑.๑  มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ 

 ๕.๑.๒  มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ ดี ต่อผู้ อ่ืนทั้ งในการดํารงตนและ 

การปฏิบัติงาน 

๕.๑.๓  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย 

ตลอดจนสิทธิในการปฏิบัติการของแพทย์แผนไทย โดยคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

 ๕.๒  ความรู้ 

 ๕.๒.๑  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตและพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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 ๕.๒.๒  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย  

และสามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ๕.๒.๓ มีความรู้และทักษะในกระบวนการวิจัย และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 

 ๕.๓  ทักษะทางปัญญา 

 ๕.๓.๑ ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ

เพ่ิมมากขึ้น สามารถนําไปสู่การปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ

การเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง 

 ๕.๓.๒ สามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล  สรุปจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนําข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้มีคุณภาพ

ในการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย 

 ๕.๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม  

เพ่ือพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

 ๕.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๕.๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ ใช้บริการ ผู้ ร่วมงาน 

ผู้บังคับบัญชา และทํางานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอ่ืนได้ 

 ๕.๔.๒  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร  

ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะหน้า 

 ๕.๔.๓  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร และ

สังคมอย่างต่อเน่ือง 

 ๕.๕  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๕.๑  สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติที่เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล  

แปลความหมายข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๕.๕.๒  สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง 

การอ่าน การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารข้อมูล การนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

  ๕.๕.๓  สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือการแสวงหาความรู้ การรวบรวม 

การประมวล การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูล 

 ๕.๖   ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  ๕.๖.๑ มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริม

และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย ตามหลักกิจ ๔ ประการด้านเวชกรรมไทย 
ได้แก่ รู้จักที่ต้ังที่แรกเกิดของโรค รู้จักช่ือของโรค รู้จักยารักษาโรค รู้จักเลือกยาให้เหมาะกับโรค 

  ๕.๖.๒  มีความสามารถในการเตรียมยา การผลิตยา การปรุงยา การจ่ายยา ตามหลักเภสัช  
๔ ประการ ได้แก่ เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม และการควบคุมคุณภาพของยาแผนไทยให้มี
คุณภาพตามหลักสากล  
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  ๕.๖.๓  มีความสามารถในการตรวจ  การวินิจฉัย การบําบัดและการรักษาสุขภาพของหญิง 
มีครรภ์ ทั้งในระยะต้ังครรภ์ และระยะหลังต้ังครรภ์ ด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย และการทําคลอดในรายปกติ
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

  ๕.๖.๔  มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดและการรักษาโรคแก่ผู้ใช้บริการ 
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยใช้ศิลปะการนวดไทย  

 
๖.  องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สภาการแพทย์แผนไทย  
 

๗.  โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาและเกณฑ์ขั้นตํ่าของ 

กลุ่มวิชาหรือรายวิชา มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขั้นตํ่า
ของแต่ละหมวดวิชาดังน้ี  

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  
 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต จําแนกได้ดังน้ี 

 ๗.๒.๑  พ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
  ๗.๒.๒ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต  
  ๑)  เวชกรรมไทย  ไม่น้อยกว่า  ๑๖  หน่วยกิต  
  ๒)  เภสัชกรรมไทย  ไม่น้อยกว่า  ๑๓  หน่วยกิต  
  ๓)  การผดุงครรภ์ไทย  ไม่น้อยกว่า    ๗  หน่วยกิต  
  ๔)  การนวดไทย  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
  ๕)  ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต 

 ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ  วิชาชีพที่กําหนด จะต้องจัดให้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
โดยจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต  ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการนวดไทย ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต  และฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 
๓ หน่วยกิต ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยท้ัง ๔ ด้าน และ
ทํางานร่วมกับสหวิชาชีพ ที่จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อเน่ืองกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  จัดให้ฝึกปฏิบั ติในสถานการณ์จริง คือ ฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล 
ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ทั้งน้ี ต้องมีอาจารย์นิเทศก์ 
อาจารย์พ่ีเลี้ยงประจําแหล่งฝึก เป็นผู้ดูแล ให้คําปรึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญา (๔ ปี) ทางวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดให้มีจํานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ  

รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนด ซึ่งหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต กําหนดจํานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะไว้รวมไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต  
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เป็นหน่วยกิตทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต และหน่วยกิตทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต  

โดยให้ครอบคลุมรายวิชาทางปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนด  
 
๘.  เนื้อหาสาระสําคญัของสาขา  
 เน้ือหาสาระที่กําหนดเป็นเกณฑ์ขั้นตํ่าของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา มีดังน้ี 
 ๘.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งน้ีต้องครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๘.๒   หมวดวิชาเฉพาะ 
 ๘.๒.๑  พ้ืนฐานวิชาชีพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เข้าใจระบบสุขภาพของร่างกาย การตรวจวินิจฉัยโรค 
การบําบัดรักษา การค้นหาสาเหตุของโรค การเทียบเคียงโรคแผนไทยกับแผนปัจจุบัน และการวางแผน 
การรักษาแบบบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ ๓ กลุ่ม ดังน้ี 
 ๑) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จะต้องครอบคลุมเน้ือหาสาระอย่างน้อย คือ ชีววิทยา 
เคมี องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร อนุกรมวิธานพืช และระเบียบวิธีวิจัย 
 ๒) วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานหรือปรีคลินิก จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระ
อย่างน้อย ดังน้ี กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา และเภสัชวิทยา 
 ๓) วิชาพ้ืนฐานการแพทย์แผนไทย เป็นเน้ือหาสาระท่ีเช่ือมโยงกับองค์ความรู้
วิชาชีพ จะต้องครอบคลุมเน้ือหาสาระอย่างน้อย คือ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์
แผนไทย อาหารและพฤติกรรมการดํารงชีวิตต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบสุขภาพ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย จิตวิทยา ระบาดวิทยา พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน และการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 ๘.๒.๒  วิชาชีพ จะต้องเข้าใจเน้ือหาสาระและมีทักษะปฏิบัติงานครอบคลุม ๔ กลุ่มวิชา คือ 
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย  
 ๑) เวชกรรมไทย จะต้องครอบคลุมเน้ือหาสาระดังน้ี ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
สาระสําคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทย ได้แก่ คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์มุจฉา
ปักขันทิกา คัมภีร์ปฐมจินดา คัมภีร์มหาโชตรัต คัมภีร์อติสาร คัมภีร์ทิพยมาลา คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์ คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค 
คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร คัมภีร์กษัย คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์วรโยคสาร 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ คัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา ตําราเวชศึกษา การ
ประยุกต์ ใช้หลั กการในคั มภี ร์แพทย์แผนไทย เพ่ื อการตรวจ วิ นิ จฉั ยและวางแผนการ รักษาโรค 
ที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ตลอดจนการเทียบเคียงโรคกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย 
 ๒) เภสัชกรรมไทย จะต้องครอบคลุมเน้ือหาสาระดังน้ี จรรยาเภสัชกรรม  หลักเภสัช ๔ 
(เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม) โครงสร้างตํารับยา การต้ังตํารับยา ยาสามัญประจําบ้าน  
ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตัวยาที่มีฤทธ์ิแรง ตัวยาใช้แทนกัน นํ้ากระสายยา การปรุงยาตามหลักการ
ปรุงยาแผนโบราณ ๒๘ วิธี และวิธีการแบบเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน หลักการใช้ยาสมุนไพร หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี
ในการผลิต (GMP) การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 ๓) การนวดไทย จะต้องครอบคลุมเน้ือหาสาระดังน้ี ประวัติการนวดไทย การนวดไทย
แบบต่าง ๆ ประโยชน์ของการนวด ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด การฝึกกําลังน้ิวมือ การแต่งรสมือ สาเหตุและ
กลไกการเกิดโรค อาการ การตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาโรค โดยเน้นโรคในระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 
ตามแนวทางการนวดไทย ร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การประคบ การให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาหารแสลงและการ
ให้กายบริหาร การเทียบเคียงโรคกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และการส่งต่อผู้ป่วย 

 ๔) การผดุงครรภ์ไทย จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระดังน้ี ความหมายและความสําคัญ

ของการผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาการต้ังครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลมารดาและ

ทารกระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอดตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ความผิดปกติของมารดาและ

ทารก การส่งต่อผู้ป่วย วิธีการทําคลอดในรายปกติ ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยเน้นการดูแลมารดาหลังคลอด 

ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ การอบ ประคบ และการนวดหลังคลอด 
 ๘.๓   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  เป็นวิชาที่ส่งเสริมความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ หรือสร้างความเข้าใจต่อระบบสุขภาพ หรือ
เป็นวิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
 
๙.  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู ้

 ๙.๑  กลยุทธ์การสอน 
 การจัดการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพจากภูมิปัญญาจาก
แพทย์พ้ืนบ้าน และสืบทอดทักษะทางวิชาชีพการแพทย์พ้ืนบ้านในท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์  
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านวิถีสุขภาพของคนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในจิต และจิตวิญญาณเกี่ยวกับสุขภาพ
ความเจ็บป่วย มีการออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่สามารถวัดและประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ใช้วิธีการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชา 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจัดระบบการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 
ในสถานการณ์จริง ภายใต้การกํากับ ดูแล จากอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ 
ผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน 

 ๙.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยแบ่งสัดส่วนนํ้าหนัก
การประเมินในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละด้านให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ัน ๆ สําหรับประเมินผล
การปฏิบัติ ใช้การประเมิน โดยการสังเกต การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง เน้นทักษะ
ทางด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย มีการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติ
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ในส่วนของวิชาชีพ ผลการประเมินของผู้เรียนที่ตํ่ากว่า C สถาบันอุดมศึกษา ต้องจัด
กิจกรรมเสริมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และทักษะของผู้เรียน ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบเก่ียวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลของรายวิชา และต้องนําผลการวัดและประเมินผลมาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปรับปรุงตนเอง 
รวมท้ังผู้สอนได้ใช้ผลการวัดและการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
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๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทย เป็นอย่างน้อย โดยดําเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรผ่านกระบวนการสอบ
ประมวลความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 ๑๐.๑  การทวนสอบระดับรายวิชา 
 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

โดยสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ/วิทยาลัย กําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเก่ียวกับการทวนสอบ  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษคําตอบ รวมท้ังการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่กําหนด 
ในรายละเอียดของรายวิชา ตลอดจนการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา 

 ๑๐.๒  การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  ดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน

สาขาการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมี 
การประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร 
 
๑๑.  คุณสมบติัผู้เขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้

 ๑๑.๑  คณุสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ๑๑.๑.๑  สําเร็จการศึกษาไม่ ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีหน่วยกิต 

การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า ๒๒ หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต 

 ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ครบ ให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาเพ่ิมเติมให้ครบตามกําหนด 

 ๑๑.๑.๒  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

 ๑๑.๑.๓  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 ๑๑.๒  การเทยีบโอนผลการเรียนรู้ 

 ให้ เทียบโอนผลการเรียนรู้ได้ เฉพาะในหลักสูตรที่ ได้รับการเผยแพร่โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้น ๆ และหากเป็น
นักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดียวกัน จะต้องผ่านการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละมหาวิทยาลัย 
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๑๒.  คณาจารย์และบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 ๑๒.๑  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ๑๒.๑.๑  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
    ๑๒.๑.๒  อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม

ครบทั้ง ๔ ด้าน  
 ๑๒.๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

ในภาพรวมครบทั้ง ๔ ด้าน และภายในปีการศึกษา ๒๕๖๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครบทั้ง ๔ ด้าน 
 ๑๒.๒  อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนด 

 ๑๒.๒.๑  การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร กําหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ดังน้ี อาจารย์ ๑ คน ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน ๘ คน 

 ๑๒.๒.๒  การฝึกปฏิบัติการ กําหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาดังน้ี อาจารย์ ๑ คน ต่อนักศกึษา
ไม่เกิน ๘ คน 

    ๑๒.๒.๓  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กําหนดสัดส่วนอาจารย์หรือผู้สอนต่อนักศึกษาดังน้ี 
อาจารย์หรือผู้สอน ๑ คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน ๔ คน 

 ๑๒.๓  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจํานวน 

ที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในงานบริหาร งานการเงิน 
และงานบริการโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างน้อย 
 
๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

 ๑๓.๑  ทรัพยากรการเรียนการสอน  
 ๑๓.๑.๑  มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 ๑๓.๑.๒  มีห้องทํางานที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร 
 ๑๓.๑.๓  มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
 ๑๓.๑.๔  มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ เหมาะสมและ 

มีอุปกรณ์เพียงพอ 
 ๑๓.๑.๕  มีห้องปฏิบัติการ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอในรายวิชา 

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๑๓.๑.๖  มีห้องเรียนและอุปกรณ์โสตที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 
 ๑๓.๑.๗  มีห้องสมุดที่มีตําราหลักทางการแพทย์แผนไทย ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนด  

มีหนังสือหรือตําราทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกที่ทันสมัยไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ือเร่ือง และมีหนังสือ 
ทางการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เล่ม ต่อนักศึกษา ๑ คน หรือสามารถสืบค้นได้ 
จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส 
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 ๑๓.๑.๘  มีแหล่งฝึกหลักในวิชาการปฏิบั ติการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยที่เป็นของสถาบันอุดมศึกษาและมีจํานวนผู้ใช้บริการทั้งเวชกรรมไทย 
เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย เพียงพอต่อการฝึกงานของนักศึกษา ทั้งน้ีต้องไม่กระทบ 
กระเทือนต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการและคุณภาพการบริการ 

 ๑๓.๑.๙  มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ และป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการฝึกงานในแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ  

๑๓.๒  การจัดการ 
๑๓.๒.๑  มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
๑๓.๒.๒  มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง 
๑๓.๒.๓  มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 
๑๓.๒.๔  มีการประเมินคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมท้ังแหล่งฝึก 

อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุกปีการศึกษา 
๑๓.๒.๕  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน 
 
๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
 ๑๔.๑  แนวทางพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

  ๑๔.๑.๑  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง                  
เพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

  ๑๔.๑.๒  พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติในสาขาการแพทย์แผนไทยให้มีความทันสมัย 
อยู่เสมอ และเพ่ิมพูนทักษะในการให้บริการวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอ 

  ๑๔.๑.๓  สนับสนุนให้มีโอกาสและทักษะในการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
  ๑๔.๑.๔  พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ 
  ๑๔.๑.๕  พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 
  ๑๔.๑.๖  พัฒนาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง 
  ๑๔.๑.๗  เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
  ๑๔.๑.๘  เพ่ิมพูน และพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑๔.๑.๙  สนับสนุนให้มีโอกาสบริการวิชาการแก่กลุ่มบุคคล สถาบัน และสังคมโดยทั่วไป 
  ๑๔.๑.๑๐ จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ให้มี 

ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครบทั้ง ๔ ด้าน ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๙ 
  สําหรับอาจารย์ใหม่จะต้องมีการพัฒนา โดยการปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําสู่บทบาทการเป็นอาจารย์
และการทําหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา รับการอบรม มีการพัฒนาความเช่ียวชาญด้านทักษะ 
การปฏิบัติการ พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์ หรือระบบที่สถาบันกําหนด 
 ๑๔.๒  แนวทางพัฒนาอาจารย์ประจําแหล่งฝึก 
  ดําเนินการในการพัฒนาอาจารย์ประจําแหล่งฝึกอย่างต่อเน่ือง 
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๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ต้องสามารถประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมีตัวบ่งช้ีหลัก ดังน้ี 

๑๕.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีสว่นร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

๑๕.๒  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

๑๕.๓  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามเจตนารมณ์ของ 
การจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

๑๕.๔  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

๑๕.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามเจตนารมณข์องการจัดทํา มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาํหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

๑๕.๗  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

๑๕.๘  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
๑๕.๙  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย 

ปีละ ๑ ครั้ง 
๑๕.๑๐  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
๑๕.๑๑  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
๑๕.๑๒  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
ตั ว บ่ ง ช้ี  ๑๕ .๑ -๑๕ .๑๒  เป็น ตัวบ่ ง ช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ฯ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร หรือสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง 
ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุในหมวดที่ ๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต  

สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมี 
ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษา  เกณฑ์การประเมินผ่าน 
คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑๕.๑-๑๕.๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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๑๑ 

 

 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยสู่การปฏิบัติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยควรดําเนินการ
ดังน้ี 

 ๑๖.๑  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตร 
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย 

 ๑๖.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาการแพทย์แผนไทยหรือที่เก่ียวข้อง
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เห็นสมควร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน และผู้แทนจาก 
สภาการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๑๖.๓  ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เน้ือหาสาระสําคัญและ
ผลการเรียนรู้ ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเป็นหลัก สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะ
ของหลักสูตร ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แตกต่าง
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านใด 

 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตรตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา 
รวมท้ังรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดสอน 

 ๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา 
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา และอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน 

 ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติให้เปิดสอนแล้ว 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอนุมั ติ และให้ 
สภาการแพทย์แผนไทย ให้ความเห็นชอบตามท่ีกําหนด  

 ๑๖.๗  เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ และสภาการแพทย์แผนไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ 
๑๖.๖ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและ 
การประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา 

 ๑๖.๘  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอน จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ โดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 
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และ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประมวล/
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.๗ (รายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 ๑๖.๙  เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ให้สอดคล้อง 
ตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผล 
การดําเนินการของหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งนําผลการวิเคราะห์ 
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗.  การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 

 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
--------------------------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามข้อ ๙ และข้อ ๑๕  ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นายกสภาเทคนิคการแพทย์โดยมติคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการสภา
เทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน 
  ข้อ ๒ ในประกาศน้ี 
  “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทางเทคนิคการแพทย์  
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทางเทคนิคการแพทย์ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 
  “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ข้อ ๓ ให้สภาเทคนิคการแพทย์แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองหลักสูตรและ
สถาบัน เพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจประเมินหลักสูตรตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑ และตรวจประเมินความ
เหมาะสมของสถาบันใหม่ตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๒ หรือแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๓ และตรวจประเมินสถาบันที่
เปิดทําการสอนหลักสูตรอยู่แล้วและมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบนัเก่า) และสถาบันใหม่ที่มีผลการสอบขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๔ ตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่แนบ
ท้ายประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  และให้รายงานผลการพิจารณาหลักสูตรและการประเมินสถาบันต่อ
คณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการประเมิน 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน ตามข้อ ๓ และแจ้งผลการพิจารณาให้
สถาบันทราบภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนและในกรณีที่
คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาให้การรับรองผลผ่านเกณฑ์ของสถาบันตามข้อ ๓ น้ันแล้ว สภา
เทคนิคการแพทย์จะให้การรับรองหลักสูตรและสถาบันเป็นระยะเวลาตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
 
 

/ข้อ ๕ สถาบันใหม่...   
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ข้อ ๕ สถาบันใหม่ที่จะเปิดดําเนินการสอนหลักสูตรจะต้องย่ืนคําขอรับรองหลักสูตรและขอรับ
รองสถาบัน ต่อสภาเทคนิคการแพทย์ล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ วัน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลและประทับตราสถาบัน
ทุกหน้า ดังน้ี 

๕.๑ หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๖ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ แผ่น 
๕.๒ คําขอรับรองหลักสูตร ตามแบบ สทนพ.๑๘ และคําขอรับรองสถาบัน ตามแบบ 

สทนพ. ๑๙ ตามท่ีแนบท้ายประกาศน้ี   
๕.๓ สําเนามติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหลักสูตร 
๕.๔ รายงานการประเมินตนเอง ตามแบบที่แนบท้ายประกาศน้ี จํานวน ๖ เล่ม พร้อม

แผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ แผ่น 
๕.๕ เอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายหลักสูตร

ฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี)          
ข้อ ๖ สถาบันใหม่ที่หลักสูตรผ่านการประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑  และสถาบันผ่าน

การประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๒ แล้ว คณะกรรมการจะให้การรับรองหลักสูตรและสถาบันเป็น
ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา และสามารถเปิดทําการสอนได้  

กรณีสถาบันใหม่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑ และแบบ สทนพ.
๖๑.๐๐๒ และไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาเทคนิคการแพทย์กําหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบผลการประเมิน สถาบันไม่อาจเปิดสอนหลักสูตร เน่ืองจากหากสถาบันยังมิได้รับการรับรองปริญญา
จากสภาเทคนิคการแพทย์ บัณฑิตของสถาบันน้ันจะไม่มีคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์
และไม่สามารถขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ แต่หากสถาบันมีความประสงค์จะขอเปิด
ดําเนินการสอนใหม่ จะต้องเร่ิมกระบวนการย่ืนคําขอรับรองหลักสูตรและสถาบันใหม่ ทั้งน้ีต้องไม่ย่ืนคําขอก่อน 
๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาเทคนิคการแพทย์มีมติไม่รับรองหลักสูตรและสถาบัน  

ข้อ ๗ สถาบันใหม่ที่ผ่านการประเมินตามข้อ ๖ จะต้องผ่านการพิจาณาความเหมาะสมของ
สถาบันในการเปิดดําเนินการสอนใหม่ ในปีที่ ๒-๔ ตามแบบ สทนพ.๖๑๐๐๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา 
ติดต่อกันทุกปีอย่างต่อเน่ืองตลอดหลักสูตรจนครบ ๔ ปีการศึกษา 

กรณีสถาบันการศึกษาใหม่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๓ และไม่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาเทคนิคการแพทย์กําหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการ
ประเมิน สถาบันไม่อาจเปิดสอนหลักสูตร เน่ืองจากหากสถาบันยังมิได้รับการรับรองปริญญาจากสภาเทคนิค
การแพทย์ บัณฑิตของสถาบันน้ันจะไม่มีคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์และไม่สามารถ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพได้ แต่หากสถาบันมีความประสงค์จะขอเปิดดําเนินการสอนต่อ 
จะต้องเริ่มกระบวนการยื่นคําขอรับรองสถาบันใหม่ ทั้งน้ีต้องไม่ย่ืนคําขอก่อน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาเทคนิค
การแพทย์มีมติไม่รับรองสถาบัน                       

ข้อ ๘ สถาบันที่เปิดทําการสอนหลักสูตรอยู่แล้วและมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเก่า) 
และสถาบันใหม่ที่มีผลการสอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องย่ืนคําขอรับรองหลักสูตรและสถาบัน 
ตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑ และ สทนพ.๖๑.๐๐๔ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ล่วงหน้าก่อนถึงกําหนด
เปิดการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 
 

/ข้อ ๙ สถาบันที่... 
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ข้อ ๙ สถาบันที่เปิดทําการสอนหลักสูตรอยู่แล้วและมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเก่า) 
และสถาบันใหม่ที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ สทนพ.
๖๑.๐๐๑ และแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๔ จะมีระยะเวลาให้การรับรอง ดังน้ี  

 
ร้อยละของคะแนนรวมตามแบบ 

สทนพ.๖๑.๐๐๔ 
ระยะเวลาใหก้ารรบัรอง (ปีการศกึษา) 

๙๐ - ๑๐๐ ๕ 

๘๐ - ๘๙.๙๙ ๔ 
๗๕ - ๗๙.๙๙ ๓ 
๗๐ - ๗๔.๙๙ ๒ 
๖๐ - ๖๙.๙๙ ๑ 

น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๐ 
                   

ข้อ ๑๐ สถาบันใดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะต้องเสนอแผนพัฒนาต่อสภาเทคนิค
การแพทย์ภายใน ๖๐ วันและจะต้องปรับปรุงให้มีคะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลา ๑ ปี
การศึกษา หากไม่สามารถปรับปรุงภายในระยะเวลาดังกล่าว สภาเทคนิคการแพทย์ไม่พิจารณารับรองสถาบัน
ดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ การประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
สภาเทคนิคการแพทย์ ตามท่ีแนบท้ายประกาศน้ี  
 
 
 
                                               ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

           
          (รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร) 

  นายกสภาเทคนิคการแพทย ์
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สภาเทคนิคการแพทย์ 
 

 

 

 

เกณฑ์การรับรองหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ 

เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา  
พ.ศ. 2559 
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บทที่ 1 
คํานิยาม 

 
หมวดอาจารย 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย     
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็ม
เวลากับสถาบันการศึกษาท้ังปการศึกษา  
      สําหรับอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา   
      การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในปท่ีประเมิน ดังนี้
ระยะเวลาทํางาน 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน นอยกวา 6 เดือน ไมนับ 
ท้ังนี้การนับระยะเวลาการทํางานใหนับตามเกณฑ สกอ.   
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ทําหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย (ท้ังนี้สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกันตาม 
ISCED)  มีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมี
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยท่ีไมหมดอายุ และอาจารยใหมตองผาน
การเตรียมความพรอมตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 
การเตรียมความพรอมอาจารยใหมตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด หมายถึง อาจารยท่ีบรรจุเขาทํางานไมเกิน 1 ป 
นับถึงวันท่ีตรวจประเมิน ตองผานการฝกอบรมความรูดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาอาจารยดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณแหงความเปนครู และ
ตองมีการเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทย ไมนอยกวา 100 ชั่วโมงภายใน 1 ป นับจากเริ่มปฏิบัติงาน  
หรือมีประสบการณวิชาชีพหรือประสบการณสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือวิชาชีพท่ีสัมพันธกัน (ตาม ISCED) 
มาแลวอยางนอย 1 ป 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
ภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
(โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือ            
สหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 
คน) มีจํานวนอยางนอย 5 คน ครอบคลุม 5 แขนงหรือกลุมวิชาหลักทางเทคนิคการแพทยท่ีเปดสอนในหลักสูตรได
ครบถวน(แขนงหรือกลุมวิชาละไมนอยกวา 1 คน)  ไดแก 1) เคมีคลินิก  2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิกและ
ปรสิตวิทยา  3) จุลชีววิทยาคลินิก  4) ภูมิคุมกันวิทยา  5) วิทยาศาสตรการบริการโลหิต และมีประสบการณการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ ไมนอยกวา 3 ป 
หลังการสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตร
ชีวภาพ หรือมีประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทยทํางานเต็มเวลาในสาขานั้น ไมนอยกวา 5 ป    
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ประธานหลักสูตร หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณการสอนสาขาเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป และมีประสบการณดานการบริหาร
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารหลักสูตร 
ผูบริหารระดับคณะวิชาหรือหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา หมายถึง คณบดี หัวหนาสํานักวิชา หัวหนาภาควิชา 
หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานการสอนเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป มีประสบการณดานการบริหาร
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 3 ป ทําหนาท่ีบริหารการศึกษาในคณะ สํานักวิชา ภาควิชา หรือสาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา  หมายถึง การบริหารหลักสูตรตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป(คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา 
หัวหนาสาขาวิชาหลัก กรรมการประจําคณะ กรรมการหลักสูตร) ท้ังนี้ไมรวมการบริหารงานในสายสนับสนุน   
หมายเหตุ   ประธานหลักสูตร และผูบริหารระดับคณะวิชาหรือหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา อาจเปนบุคคลเดียวกันได 
ภาระงานสอนเฉล่ีย หมายถึง  ภาระงานสอนของอาจารยประจํา โดยรวมภาระงานสอนตลอดปการศึกษาของทุกรายวิชา

ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและฝกงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย โดยเฉลี่ยเปนชั่วโมงตอสัปดาห   ตอปการศึกษา    

วิธีการคํานวณ ดังนี้ 

ภาระงานสอนเฉลี่ย  =       จํานวนรวมของหนวยชั่วโมงการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและฝกงาน ตลอดปการศึกษา 
                     
                                                                       40 สัปดาห 
 
จํานวนชั่วโมงการสอนภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติหรือฝกงาน 1 ชั่วโมง  =  1 หนวยชั่วโมง  
 

หมวดนักศึกษา 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (full time equivalent student; FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้   
            ระบบทวิภาค - ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
            ระบบไตรภาค - ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
            ข้ันตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้ 

 
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (student credit hours : SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษารวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

   SCH = Σnici 
เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
      ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

FTES  =                                                   SCH  
                   จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
             
  3) จํานวนอาจารยนับเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตรท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 
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สถานท่ีฝกงาน หมายถึง สถานท่ีท่ีใชเปนท่ีสําหรับการฝกงานของนักศึกษา ไดแก หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามท่ีสภาเทคนิคการแพทยกําหนด ซ่ึงนักศึกษาสามารถฝกงานไดอยางครอบคลุมทุก
แขนงหรือกลุมวิชา 
แหลงฝกงานครบทุกแขนงหรือกลุมวิชา หมายถึง  การจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  สถาบันการศึกษาไดจัดสถานท่ี
ฝกงานครบทุก 5 แขนงหรือกลุมวิชาหลักทางเทคนิคการแพทย  ไดแก   1) เคมีคลินิก   2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศน
ศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยา   3) จุลชีววิทยาคลินิก   4) ภูมิคุมกันวิทยา   5) วิทยาศาสตรการบริการโลหิต โดยอาจ
จัดฝกงานในหองปฏิบัติการมากกวา  1 แหง 
แหลงฝกงานมีระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและเปนไปตามมาตรฐานการฝกงานของสภา
เทคนิคการแพทย หมายถึง แหลงฝกงานไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติหรือสากล ไดแก 
LA, ISO 15189, CAP, Hospital Accreditation (HA) ข้ัน 3 หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีสภาเทคนิคการแพทยใหการ
รับรอง  
ระบบความปลอดภัยในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety) หมายถึง  มีมาตรการความปลอดภัย
และมีอุปกรณปองกันอันตรายสําหรับนักศึกษาฝกงาน  มีการใหความรูดานความปลอดภัย มีการปองกันการติดเชื้อจาก
สิ่งสงตรวจ  การกําจัดขยะติดเชื้อ มีการปองกันและกําจัดสารกัมมันตภาพรังสี การกําจัดสารเคมีและวัตถุมีพิษ มีระบบ
ปองกันอัคคีภัยและมีแผนรองรับอุบัติเหตุ 
 
หมวดวิจัย 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม 

ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจน

สรุปผลอยางเปนระบบ 

การจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย หมายถึง มีหลักฐานการจัดสรรจํานวนเงิน วัสดุอุปกรณ หรือทรัพยากร
อ่ืนๆ อยางชัดเจน เพ่ือใหอาจารยจัดทําวิจัยไดสําเร็จในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย 
ผลงานทางวิชาการ หมายถึง 
               -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ 

     - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI, Scopus  ท้ังนี้ไมอยูในกลุม Predatory publishers เชน วารสารท่ีอยูใน Beall's list           

     - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 
               - ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
               - ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
               - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
               - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
               - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 โดยตองมี 
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� มี� ไมมี 1.9  มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) (มคอ.2) ท่ีผานการอนุมัติจากสถาบัน
ตนสังกัด และผานการเห็นชอบจากสภาเทคนิคการแพทย 

� มี� ไมมี 1.10 สถาบันท่ีสังกัดมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ชีวเคมี           
จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา) ท่ีมีคุณภาพในสถาบันนั้นอยางนอย 4 
ป หรือเทียบเทา (เทียบเทา หมายถึง การจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดังกลาวใน
สถาบันท่ีมีประสบการณและสัมฤทธิผลในการจัดการเรียนการสอน โดยมีขอตกลงหรือการตอบ
รับอยางเปนทางการจากสถาบันท่ีจัดสอนให และมีแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนทางดาน
อาจารย สถานท่ีรวมท้ังวัสดุอุปกรณ และสถาบันสามารถดําเนินการดวยตนเองไดภายใน
ระยะเวลา 2 ปการศึกษา) 

 

ขอ 2 อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

� มี� ไมมี 2.1 มีอัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติงานตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ไมเกิน 
1 : 8  (กรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในปท่ี 1) 

� มี� ไมมี 2.2 มีอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอนักศึกษา ไมเกิน 1 : 10  
โดยมีสัดสวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณวิชาชีพหรือมีประสบการณการสอน
วิชาชีพ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ท้ังนี้ไมนับรวมผูชวยสอน (กรณีมีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
ปท่ี 1) 

� มี� ไมมี 2.3  มีอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอนักศึกษา ไมเกิน 1 : 20 ท้ังนี้ไม
นับรวมผูชวยสอน 

� มี� ไมมี 2.4 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีภาระงานสอนบรรยายและปฏิบัติการเฉลี่ย ไมเกิน 20 
ชั่วโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา 

� มี� ไมมี 2.5 มีสัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาเอกมากกวาหรอืเทากับรอยละ 20    

� มี� ไมมี 2.6 มีบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ (นักวิทยาศาสตรหรือเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ) 
ท่ีมีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานของหลักสูตรตอนักศึกษา ไมเกิน 1: 50 

� มี� ไมมี 2.7 มีบุคลากรสายสนับสนุนดานธุรการท่ีมีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
หลักสูตร ไดแก เจาหนาท่ีธุรการ รับผิดชอบดานทะเบียนนักศึกษา กิจการนักศึกษา พัสดุ 
การเงิน การบัญชี ธุรการ และอาคารสถานท่ี    

� มี� ไมมี 2.8 มีแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
 

ขอ 3 การจัดการเรียนการสอน 
 

� มี� ไมมี 3.1 มีแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาประจําปตลอดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ และจัดทําเปนลายลักษณอักษรในแผนงบประมาณของสถาบัน 

� มี� ไมมี 3.2 มีรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนท่ีมีรายละเอียดครบถวน (มคอ.3 มคอ.4) ครบ
ทุกรายวิชาในหลักสูตร 

� มี� ไมมี 3.3 มีแผนการมอบหมายภาระงานใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนตลอดปการศึกษา 
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๑ 

 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบําบัด 
เร่ือง เกณฑ�มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

  
เพ่ืออนุวัติตามความในข�อ ๑๙ แห�งข�อบังคับสภากายภาพบําบัด ว�าด�วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ

กายภาพบําบัดของสถาบันต�าง ๆ เพ่ือประโยชน)ในการสมัครเป*นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงกําหนดให�
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสภากายภาพบําบัดจะให�การรับรอง ต�องเป*นไปตาม
หลักเกณฑ)มาตรฐานท่ีสภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 

สภากายภาพบําบัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออกประกาศ 
ดังต�อไปนี้ 
 ข�อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว�า “ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑ)มาตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด”  

ข�อ ๒   ให�ใช�เกณฑ)มาตรฐานนี้ สําหรับสถาบันการศึกษาซ่ึงเป*นเจ�าของหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  
 ข�อ ๓   ในประกาศนี้ 
 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ซ่ึงสภากายภาพบําบัด
ให�ความเห็นชอบเพ่ือการรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด  

“สถาบันการศึกษา” หมายถึง คณะ ภาควิชา หรือหน�วยงานท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า 
คณะหรือภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ท่ีเป*นเจ�าของหลักสูตรกายภาพบําบัด              
ซ่ึงผลิตบัณฑิตท่ีสภากายภาพบําบัดให�การรับรอง รวมถึงคณะ ภาควิชา หรือหน�วยงานท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท�าคณะ หรือภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศซ่ึงเป*นเจ�าของหลักสูตร
กายภาพบําบัดท่ีมายื่นขอเปAดดําเนินการใหม�ด�วย 
 “ผู�บริหารสถาบันการศึกษา” หมายถึง คณบดีคณะกายภาพบําบัด หรือคณบดีคณะท่ีเรียกชื่อ     
อย�างอ่ืน หรือหัวหน�าหน�วยงานท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าคณะหรือหัวหน�าภาควิชา หรือหัวหน�า
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน ซ่ึงผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษานั้น  

“รองผู�บริหารสถาบันการศึกษา” หมายถึง อาจารย)กายภาพบําบัดท่ีดํารงตําแหน�งผู�บริหารระดับ             
รองคณบดีคณะกายภาพบําบัด หรือรองคณบดีคณะท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน หรือรองหัวหน�าหน�วยงานท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าคณะหรือรองหัวหน�าภาควิชาในระดับอุดมศึกษา หรือรองหัวหน�าสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน ซ่ึงผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษานั้น 

“อาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร” หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาท่ีมีหน�าท่ีหลัก
ทางด�านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลาตามภาระหน�าท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปAดสอน  
(มิใช�เต็มเวลาตามเวลาทําการ) ท้ังนี้ อาจารย)ประจํากายภาพบําบัดประจําหลักสูตรในแต�ละหลักสูตรจะเป*น
อาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรเกินกว�าหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไม�ได� และต�องทําหน�าท่ีเป*น
อาจารย)ประจํากายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตามท่ีระบุไว�ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เท�านั้น 
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๒ 

“อาจารย)ผู�สอนในหลักสูตร” หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาท่ีมีหน�าท่ีหลักทางด�านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลาตามภาระหน�าท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปAดสอน (มิใช�เต็มเวลาตาม
เวลาทําการ) 

“อาจารย)ผู�ฝFกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด” หมายถึง ผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ี
สถาบันการศึกษามอบหมายให�ควบคุมการฝFกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดแก�นักศึกษากายภาพบําบัด
ในหลักสูตร 

“ผู�ช�วยสอนภาคปฏิบัติ” หมายถึง บุคลากรท่ีสถาบันการศึกษา มอบหมายให�ช�วยสอนภาคปฏิบัติแก�
นักศึกษากายภาพบําบัดในหลักสูตร 

ข�อ ๔ สถาบันการศึกษาต�องมีภารกิจหลักอย�างน�อย ดังนี้ 
   ๔.๑   การเรียนการสอน 
  ๔.๒   การวิจัย 
  ๔.๓   การบริการวิชาการแก�สังคม 
  ๔.๔   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข�อ ๕ สถาบันการศึกษา ต�องมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีได�ผ�านความ
เห็นชอบจากสภากายภาพบําบัดตามข�อบังคับว�าด�วยการนั้นอย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อาทิ มีแผนการ
จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ประมวลรายวิชา แผนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย�างเป*นระบบและได�มาตรฐาน มีความพร�อมใน                  
ด�านหลักสูตร ผู�สอน ผู�เรียน และปJจจัยเก้ือหนุนการจัดการศึกษา 

ข�อ ๖ สถาบันการศึกษา ต�องมีการวิจัย โดยกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค) แผนงาน โครงการและ
ระบบในการสนับสนุน ส�งเสริมการวิจัย และการสร�างองค)ความรู�ในลักษณะอ่ืน มีการเผยแพร�ผลงานสู�สังคม
และมีการประเมินผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 

ข�อ ๗ สถาบันการศึกษา ต�องมีการบริการวิชาการแก�สังคม โดยกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค) 
แผนงาน โครงการ การดําเนินงาน และมีการประเมินผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 

ข�อ ๘   สถาบันการศึกษา ต�องมีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายวัตถุประสงค) 
แผนงาน โครงการ การดําเนินงาน และมีการประเมินผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 

ข�อ ๙   สถาบันการศึกษา ต�องมีการจัดองค)กร ดังนี้ 
  ๙.๑   กําหนดวิสัยทัศน) พันธกิจ และวัตถุประสงค)ของสถาบันการศึกษาไว�อย�างชัดเจน     

เพ่ือเป*นแนวทางในการดําเนินงาน 
  ๙.๒   วา งแผนงานให� สอดคล� อง กับวิ สั ย ทัศน)  พันธ กิจ  และวั ต ถุประสงค) ของ

สถาบันการศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการประเมินแผนงานและโครงการเป*นระยะ ๆ รวมท้ังมีการ
ปรับปรุง เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค)ท่ีกําหนดและทันต�อการเปลี่ยนแปลง 

  ๙.๓   กําหนดโครงสร�างและระบบการบริหารงานท่ีสอดคล�องกับ พันธกิจและวัตถุประสงค)
ของสถาบันการศึกษาอย�างชัดเจน มีการจัดโครงสร�างองค)กร การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบและระบบ
การบริหารงานท่ีมีความคล�องตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม� ๆ มาใช�ในการบริหารงาน เปAดโอกาสให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการวางแผนและการตัดสินใจในภารกิจท่ี
สําคัญของสถาบันการศึกษา 

ข�อ ๑๐ สถาบันการศึกษา ต�องมีการบริหารงาน ดังนี้ 
  ๑๐.๑ งานอาคาร สถานท่ี 
  ๑๐.๒   งานงบประมาณ 
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๓ 

  ๑๐.๓   งานบุคคล 
  ๑๐.๔   งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ๑๐.๕    งานระบบข�อมูลและสารสนเทศ 

ข�อ ๑๑ สถาบันการศึกษา ต�องมีอาคารสถานท่ีท่ีใช�เป*นท่ีต้ังสถาบันการศึกษาและห�องต�าง ๆ        
เป*นสัดส�วนและมีท่ีทํางานเป*นการเฉพาะ เหมาะสม เพียงพอและจําเป*นแก�การบริหารงาน ท้ังนี้                     
เพ่ือเอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติภารกิจและเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนี้ 

   ๑๑.๑ ห�องผู�บริหารสถาบันการศึกษา 
   ๑๑.๒ ห�องผู�สอน 
   ๑๑.๓ ห�องธุรการ หรือห�องปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน 
   ๑๑.๔ ห�องอ่ืน ๆ 

ข�อ ๑๒ สถาบันการศึกษา ต�องมีงบประมาณของตนเอง มีแผนและการจัดสรรงบประมาณท่ี
ครอบคลุมวัตถุประสงค) มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการใช�งบประมาณอย�างเป*นระบบ 

ข�อ ๑๓ สถาบันการศึกษา ต�องมีบุคลากรจํานวนเพียงพอ ตามลักษณะงานและมีการกําหนด                 
ลักษณะงาน ขอบข�ายงาน และอํานาจหน�าท่ีของบุคลากรแต�ละตําแหน�งอย�างชัดเจน มีระบบการสรรหาพัฒนา
และดํารงรักษาไว�ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินบุคคลท่ีชัดเจนและเป*นธรรม 
ท้ังนี้ บุคลากรประกอบด�วย 

  ๑๓.๑ ผู�บริหารสถาบันการศึกษา 
๑๓.๒ รองผู�บริหารสถาบันการศึกษา 

   ๑๓.๓ อาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
   ๑๓.๔ อาจารย)ผู�สอนในหลักสูตร 
   ๑๓.๕ เจ�าหน�าท่ีอ่ืน ๆ 

ข�อ ๑๔ ผู�บริหารสถาบันการศึกษาและรองผู�บริหารสถาบันการศึกษา ต�องมีคุณสมบัติและไม�มี
ลักษณะต�องห�าม ดังนี้ 

   ๑๔.๑ มีใบอนุญาตเป*นผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
   ๑๔.๒ ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป*นโทษจําคุกใน

ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๑๔.๓ ไม�เป*นโรคต�องห�ามตามท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 
   ๑๔.๔ ไม�เป*นบุคคลล�มละลาย 
    ๑๔.๕ ไม�เป*นคนวิกลจริต คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 

ข�อ ๑๕ ผู�บริหารสถาบันการศึกษาและรองผู�บริหารสถาบันการศึกษา ต�องเป*นอาจารย)ประจําใน
สถาบันการศึกษานั้น ตลอดจนมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ)การสอนในวิชาชีพกายภาพบําบัด ดังนี้ 

 ๑๕.๑ ผู�บริหารสถาบันการ ศึกษา ต� อง มีวุฒิการ ศึกษาไม� ตํ่ ากว� าปริญญาโททาง              
ด�านกายภาพบําบัด วิทยาศาสตร)สุขภาพ การบริหารการศึกษา หรือมีตําแหน�งทางวิชาการไม�ตํ่ากว�า                   
รองศาสตราจารย) สาขากายภาพบําบัด ตลอดจนมีประสบการณ)การสอนมาแล�วไม�น�อยกว�าสามปOและ                   
มีประสบการณ)การบริหารงานในสถาบันการศึกษามาแล�วไม�น�อยกว�าสามปO 

  ๑๕.๒  รองผู�บริหารสถาบันการศึกษา ต�องมีวุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาโททาง                  
ด�านกายภาพบําบัด วิทยาศาสตร)สุขภาพ การบริหารการศึกษา หรือมีตําแหน�งทางวิชาการไม�ตํ่ากว�า                 
ผู�ช�วยศาสตราจารย) สาขากายภาพบําบัด และมีประสบการณ)การสอนมาแล�วไม�น�อยกว�าสามปO 
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๔ 

ข�อ ๑๖ ผู�บริหารสถาบันการศึกษา มีหน�าท่ี  
  ๑๖.๑ บริหารงานให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน) พันธกิจและวัตถุประสงค)ของสถาบันการศึกษา 

และตามประกาศนี้ 
  ๑๖.๒ บริหารงานการศึกษาตามหลักสูตรท่ีสภากายภาพบําบัดให�ความเห็นชอบ 

 ข�อ ๑๗ รองผู�บริหารสถาบันการศึกษา เป*นผู�ช�วยผู�บริหารสถาบันการศึกษาในกิจการตามข�อ ๑๖ 
ตามท่ีผู�บริหารสถาบันการศึกษามอบหมาย และเป*นผู�ทําการแทนเม่ือผู�บริหารสถาบันการศึกษาไม�อยู�หรือ     
ไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 

ข�อ ๑๘ อาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร ต�องมี 
  ๑๘.๑ คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๑๔ 
   ๑๘.๒ วุฒิการศึกษา ตลอดจนมีประสบการณ)การสอนในวิชาชีพกายภาพบําบัด

ระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณ)ปฏิบัติงานทางคลินิกหรือปฏิบัติงานในสถานการณ)จริง ดังนี้ 
                      ๑๘.๒.๑  ปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางด�านกายภาพบําบัด หรือวิทยาศาสตร)

สุขภาพ ตลอดจนมีประสบการณ)การสอนในวิชาชีพกายภาพบําบัดระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณ)
ปฏิบัติงานทางคลินิกหรือปฏิบัติงานในสถานการณ)จริง ในสาขากายภาพบําบัดระบบกล�ามเนื้อและโครงร�าง 
หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ    
หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องในเด็กมาแล�วไม�น�อยกว�า
หนึ่งปOนับถึงวันยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา หรือ 

    ๑๘.๒.๒ ปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาอ่ืน ตลอดจนมีประสบการณ)การสอน    
ในวิชาชีพกายภาพบําบัดระดับอุดมศึกษามาแล�วไม�น�อยกว�าสองปOนับถึงวันยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา และ
มีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกล�ามเนื้อและโครงร�าง หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขา
กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องในเด็กมาแล�วไม�น�อยกว�าหนึ่งปOนับถึง
วันยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 
 ๑๘.๓ ภาระงานด�านการสอนท้ังบรรยาย ภาคปฏิบัติและการฝFกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดของอาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร โดยเฉลี่ยต�องไม�เกินยี่สิบชั่วโมงต�อสัปดาห)                     
ซ่ึงคํานวณระยะเวลาจากการสอนจริงในแต�ละปOการศึกษา คิดในทุกระดับของหลักสูตรทางกายภาพบําบัด    
ในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด 

๑๘.๔ สถาบันการศึกษาต�องจัดให�มีอาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร จํานวน             
ไม�น�อยกว�าห�าคนต�อหนึ่งหลักสูตร 

ข�อ ๑๙  อาจารย)ผู�สอนในหลักสูตร ต�องมี 
   ๑๙.๑ คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ตามข�อ ๑๔ 
   ๑๙.๒   วุฒิการศึกษา ตลอดจนมีประสบการณ)ด�านการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และ

ประสบการณ)ปฏิบัติงานทางคลินิกหรือปฏิบัติงานในสถานการณ)จริง ดังนี้ 
   ๑๙.๒.๑ ปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางด�านกายภาพบําบัด หรือวิทยาศาสตร)

สุขภาพ ตลอดจนมีประสบการณ)การสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมีประสบการณ)ปฏิบัติงานทางคลินิกหรือ
ปฏิบัติงานในสถานการณ)จริงในสาขาท่ีสอนมาแล�วไม�น�อยกว�าหนึ่งปOนับถึงวันยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 
หรือ 
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๕ 

   ๑๙.๒.๒ ปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาอ่ืน ตลอดจนมีประสบการณ)การสอน          
ในสถาบันอุดมศึกษามาแล�วไม�น�อยกว�าสองปOนับถึงวันยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษาและมีประสบการณ)
ปฏิบัติงานทางคลินิกหรือปฏิบัติงานในสถานการณ)จริงในสาขาท่ีสอนมาแล�วไม�น�อยกว�าหนึ่งปOนับถึง             
วันยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา หรือ 

   ๑๙.๒.๓ ปริญญาตรีทางด�านกายภาพบําบัดและมีตําแหน�งทางวิชาการไม�ตํ่ากว�า
ผู�ช�วยศาสตราจารย) สาขากายภาพบําบัด หรือ   

๑๙.๓  ภาระงานด�านการสอนท้ังบรรยาย ภาคปฏิบัติและการฝFกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดของอาจารย)ผู�สอนในหลักสูตร โดยเฉลี่ยต�องไม�เกินยี่สิบชั่วโมงต�อสัปดาห) ซ่ึงคํานวณระยะเวลา
จากการสอนจริงในแต�ละปOการศึกษา คิดในทุกระดับของหลักสูตรทางกายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษา        
ท่ีสังกัด 

ข�อ ๒๐ สถาบันการศึกษา อาจจัดให�มีผู�ช�วยสอนภาคปฏิบัติหรืออาจารย)ผู�ฝFกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดท่ีมีวุฒิการศึกษา ความรู� ความสามารถหรือประสบการณ)ด�านอ่ืน ๆ ได�ตามความเหมาะสมและ
จําเป*น 

ข�อ ๒๑ ผู�ช�วยสอนภาคปฏิบัติ ต�องมี 
 ๒๑.๑  คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๑๔ 

 ๒๑.๒  ได�รับการเตรียมความพร�อมก�อนการสอนภาคปฏิบัติในเรื่องท่ีสอน  
ข�อ ๒๒ อาจารย)ผู�ฝFกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด (Clinical Instructor) ต�องมี  

   ๒๒.๑   คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ตามข�อ ๑๔ 
   ๒๒.๒   มีประสบการณ)ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ)จริง

ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแล�วไม�น�อยกว�าสองปO  
   ๒๒.๓   อัตราส�วนจํานวนอาจารย)ผู�ฝFกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดต�อจํานวน

นักศึกษาในการฝFกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝFกในสถานการณ)จริง ต�องไม�เกินหนึ่งต�อสอง 
ข�อ ๒๓ สถาบันการศึกษา ต�องจัดอัตราส�วนและสัดส�วนวุฒิการศึกษาของอาจารย)ผู�สอนในหลักสูตร 

ดังนี้ 
   ๒๓.๑ อัตราส�วนจํานวนอาจารย)ผู�สอนในหลักสูตรเต็มเวลาต�อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท�าไม�เกินหนึ่งต�อแปด 
   ๒๓.๒  อัตราส�วนจํานวนอาจารย)ผู�สอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรืออาจารย)ผู�สอนในหลักสูตร

เต็มเวลาและผู�ช�วยสอนภาคปฏิบัติ ซ่ึงทําการสอนภาคปฏิบัติต�อจํานวนนักศึกษาในการสอนแต�ละรายวิชาของ
ภาคปฏิบัติไม�เกินหนึ่งต�อสิบสี่ 
     ๒๓.๓ อัตราส�วนจํานวนอาจารย)ผู�สอนในหลักสูตรเต็มเวลา ในการสอนฝFกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝFกปฏิบัติงานในสถานการณ)จริงต�อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไม�เกินหนึ่งต�อหก 

   ๒๓.๔   สัดส�วนวุฒิการศึกษาของอาจารย)ผู�สอนในหลักสูตร จะต�องมีระดับปริญญาเอก หรือ
ผู�ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับผู�ช�วยศาสตราจารย)ข้ึนไป มากกว�าหรือเท�ากับร�อยละยี่สิบของจํานวน
อาจารย)ผู�สอนในหลักสูตรเต็มเวลาท้ังหมดของสถาบันการศึกษา 

ข�อ ๒๔  สถาบันการศึกษา ต�องจัดให�มีอาจารย)ผู�สอนในหลักสูตรเต็มเวลา ครอบคลุมสาขาวิชา
กายภาพบําบัดหลัก ประกอบด�วย สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกล�ามเนื้อและโครงร�าง สาขากายภาพบําบัด
ระบบประสาท สาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ และสาขากายภาพบําบัด                 
ทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องในเด็กเป*นอย�างน�อย 
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศทันตแพทยสภา 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 
 

 

เพื่อให้การให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และการรับรองสถาบันการศึกษา  

ทันตแพทยศาสตร์ของทันตแพทยสภา  เป็นไปอย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐาน  และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บังคับและประกาศต่าง ๆ  ของทันตแพทยสภา  ซึ่งมีการ

ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๖  แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา

ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรม 

ของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการ

ทันตแพทยสภาในการประชุม  คร้ังที่  11/2560  เม่ือวันที่  9  พฤศจิกายน  2560  จึงให้ออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศทันตแพทยสภา  ฉบับที่  ๒๓/๒๕๕๕  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณา

เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และการรับรองสถาบันของทันตแพทยสภา   

๒. ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ในการเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ

รับรองสถาบันการศึกษาของทันตแพทยสภา  ในการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์

หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา

ทั้งกรณีที่เป็นปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

๓. การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันตามประกาศฉบับนี้  อาจดําเนินการได้  ๓  กรณี  

ได้แก่  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ  การให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  และการรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล 

ส่วนที่  ๑  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ 
๔. การดําเนินการ 
 4.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 

  ผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้แทน 

ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว 
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 4.2 กําหนดดําเนินการ 
  การย่ืนคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ต้องเสนอต่อทันตแพทยสภาล่วงหน้า  

ก่อนถึงกําหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิดการศึกษาตามกําหนด  ดังนี้ 
  ก. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยย่ืนขอมาก่อน  หรือหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบ

หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเวลา  ๑  ปีในการย่ืนคําขอครั้งล่าสุด  ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  วันก่อนวันประกาศรับนักศึกษา 

  ข. กรณีหลักสูตรปรับปรุง  หรือหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
เป็นเวลามากกว่า  ๑  ปีในการย่ืนคําขอคร้ังล่าสุด  ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน   
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

  ค. กรณีอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 4.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา   
  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ประกอบด้วย

เอกสารดังต่อไป  ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์  ตามรูปแบบ  มคอ.  ๒  ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  และแสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อหลักสูตร  หลักการและเหตุผล  
ปรัชญา  วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  ระบบการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การคิดหน่วยกิต  
แผนการศึกษาภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  คําอธิบายรายวิชา  การวัดและการประเมินผล  การสําเร็จการศึกษา  
ชื่อปริญญา  จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
ในแต่ละปีการศึกษา  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  วิธีการรับนักศึกษา  กําหนดการเปิดรับนักศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  และจํานวนขั้นต่ําของการรักษาประเภทต่าง ๆ  ที่เป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา   

  (2) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ที่ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร  
ในกรณีที่ขบวนการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรยังไม่แล้วเสร็จ  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
อาจส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวในภายหลังก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  ก่อนวันที่คณะกรรมการทันตแพทยสภา  
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว 

  (3) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง  ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก
แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

  (4) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร 
  (5) แผนการสอน  ตามรูปแบบ  มคอ.  ๓  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ก. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยย่ืนขอมาก่อน  ให้ยื่น  มคอ.  ๓  อย่างน้อยของ

ชั้นปีที่  ๑ - ชั้นปีที่  ๓ 
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   ข. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่ งยังไม่มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้   
และเป็นการย่ืนขอในปีการศึกษาที่จะเริ่มมีการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก  ให้ยื่น  มคอ. ๓  ของทุกชั้นปี 

   ค. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่ งยังไม่มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้   
ในปีการศึกษาอื่น ๆ  นอกเหนือจาก  ข.  ให้ยื่น  มคอ. ๓  ของทุกชั้นปีที่เปิดการเรียนการสอนร่วมกับ  
มคอ. ๓  ของปีการศึกษาต่อไปอย่างน้อย  ๑  ปี 

   ง. กรณีหลักสูตรซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว  ให้ยื่น  มคอ.  ๓  
ของทุกชั้นปี 

    เอกสารตาม  ก.  ถึง  ง.  ให้จัดทําเป็นรูปเล่ม  จํานวน  ๗  ชุด  และจัดทํา
เป็นสําเนาอิเลคโทรนิคส์  บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลอีก  ๑  ชุด  ส่งมายังทันตแพทยสภาพร้อมเอกสาร
ฉบับจริง 

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  และระยะเวลา
การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 

 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้  เม่ือประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว  ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด  ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศ 

 ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน  
หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละคร้ังก็ได้ 

ส่วนที่  ๒  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
๖. การดําเนินการ 
 6.1 คุณสมบัติของหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ยื่นขอความเห็นชอบและรับการรับรอง 
  หลักสูตรที่จะขอความเห็นชอบต้องเป็นหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนจนมีบัณฑิต

สําเร็จการศึกษาแล้วอย่างน้อย  ๑  รุ่น  และสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองต้องได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานทางการศึกษาหรือทางวิชาชีพของประเทศที่ตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น 

 6.2 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 
  ผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้แทน 

ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากสถาบันดังกล่าวโดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

 6.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา   
  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ประกอบด้วย

เอกสารดังต่อไป  ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์  แสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย  

ชื่อหลักสูตร  หลักการและเหตุผล  ปรัชญา  วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  ระบบการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา  
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การลงทะเบียนเรียน  การคิดหน่วยกิต  แผนการศึกษาภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  คําอธิบายรายวิชา  

การวัดและการประเมินผล  การสําเร็จการศึกษา  ชื่อปริญญา  จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจํา

และอาจารย์พิเศษ  จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  

วิธีการรับนักศึกษา  กําหนดการเปิดรับนักศึกษา  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และจํานวนขั้นต่ําของการรักษา

ประเภทต่าง ๆ  ที่เป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา   

  (2) รายละเอียดที่สําคัญเก่ียวกับสถาบันการศึกษา  ประกอบด้วย  ประวัติของสถาบัน  

สถานที่ตั้ง  โครงสร้างการบริหาร  จํานวน  ตําแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา  คลินิกทันตกรรม

ของสถาบันการศึกษา  รายละเอียดของโรงพยาบาลสมทบที่เป็นแหล่งฝึกทางคลินิก  จํานวน  คุณวุฒิ  

และรายละเอียดของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสมทบ  รูปแบบและระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงาน 

ในคลินิกทันตกรรมของสถาบันการศึกษาหรือของสถาบันสมทบ   

  (3) จํานวนผู้ป่วย  จํานวนยูนิต  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางทันตกรรมของคลินิก 

ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา  หรือของโรงพยาบาลสมทบ 

  (4) จํานวนนักศึกษา  อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม  และอัตราส่วน

อาจารย์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรที่ยื่นขอความเห็นชอบ   

  (5) ผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของบัณฑิตจากหลักสูตรที่ขอ

ความเห็นชอบจากการสอบในประเทศต่าง ๆ  หรือในประเทศที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร   

   ทั้งนี้  ทันตแพทยสภาอาจใช้จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ยื่นคําขอ   

ที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยพิจารณาแทนก็ได้ 

  (6) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง  ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก

แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

  (7) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  และระยะเวลา
การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 

 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก

ท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม  เม่ือประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว  ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลา 

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด  ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้

แต่ไม่มากกว่า  ๑  ป ี จากจํานวนปีที่ศึกษาทั้งหมดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน  

หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละคร้ังก็ได้ 

ภาคผนวกที่ 4.7 160



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

๘. เงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ที่ต้องดําเนินการ
เพ่ิมเติมก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 

 ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาเห็นชอบ  และในสถาบันการศึกษาที่ทันตแพทยสภารับรอง  
ถือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ทันตแพทสภารับรองอย่างมีเง่ือนไข  ให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อย
สมบูรณ์ก่อนได้รับการรับรองปริญญา  ทั้งนี้เว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 (1) สอบผ่านการวัดทักษะความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย  ในสถาบันทดสอบ
ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด  ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (4) เข้ารับและผ่านการอบรมโครงการทันตกรรมชุมชน  ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ  และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ  เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าอบรม 

ส่วนที่  ๓  การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล 
๙. การดําเนินการ 
 9.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับรองปริญญา 
  ผู้ยื่นขอรับรองปริญญาต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ยื่นขอ  หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ

จากผู้ที่ได้รับปริญญาน้ันให้ทําการแทนโดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร   
  การย่ืนขอรับรองปริญญาในกรณีอื่น  ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ

การศึกษาทันตแพทยศาสตร์  ของทันตแพทยสภา 
 9.2 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา   
  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอรับรองปริญญาแบบรายบุคคล  ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไป  

ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่ผู้ยื่นคําขอสําเร็จการศึกษา  โดยแสดงรายละเอียด

ของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อหลักสูตร  โครงสร้าง  ระบบการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา  
การคิดหน่วยกิต  แผนการศึกษาภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  คําอธิบายรายวิชา  การวัดและการประเมินผล  
การสําเร็จการศึกษา  ชื่อปริญญา  และรายละเอียดเก่ียวกับชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกตลอดหลักสูตร 

  (2) ปริญญาบัตร  และผลการเรียน  (Transcript) 
  (3) จํานวนการรักษาประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  และผู้ยื่นคําขอฯ   

ให้การรักษาในผู้ป่วยจริงระหวา่งการศึกษา   
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  (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ  หนังสือแสดงผลการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ  หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

  (5) เอกสารอื่นตามที่ทันตแพทยสภากําหนด 
  (6) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการรับรองปริญญา 

๑๐. หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล 
 การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคลให้พิจารณา 

ตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม  เม่ือรับรองปริญญาของบุคคใดแล้ว  ให้ถือว่าเป็น
การรับรองปริญญาของบุคคลผู้นั้นโดยเฉพาะ  และไม่ผูกพันกับปริญญาของบุคคลอื่นที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดียวกัน   

 ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ยื่นขอรับรองปริญญาต้องดําเนินการก่อน  
หรือร่วมไปกับการรับรองปริญญานั้นก็ได้ 

๑๑. เง่ือนไขของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ที่ต้องดําเนินการเพ่ิมเติม
ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 

 ทันตแพทสภาจะให้การรับรองปริญญาอย่างมีเง่ือนไขสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  โดยอย่างน้อยจะกําหนดให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์

ก่อนการรับรองปริญญา  ทั้งนี้  เว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 (1) สอบผ่านการวัดทักษะความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย  ในสถาบันทดสอบ

ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด  ในสถาบันการศึกษาหรือ

สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (4) เข้ารับและผ่านการอบรมโครงการทันตกรรมชุมชน  ในสถาบันการศึกษาหรือ

สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ  และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ  เป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เข้าอบรม 

ส่วนที่  ๔  เบ็ดเตล็ด 
๑๒. การวินิจฉัยช้ีขาด 
ในกรณีมีปัญหาในการดําเนินการตามประกาศนี้  หรือมีแนวปฏิบัติใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศ

ฉบับนี้  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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๑๓. บทเฉพาะกาล 
หลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาที่ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ซึ่งได้ส่งเอกสาร  

คําขอต่าง ๆ  มาถึงทันตแพทยสภาก่อนวันที่ออกประกาศฉบับนี้  และการพิจารณานั้นยังไม่แล้วเสร็จ   
ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ตามประกาศทันตแพทยสภา   
ฉบับที่  ๒๓/๒๕๕๕  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และการรับรอง
สถาบันของทันตแพทยสภา  จนกว่าคณะกรรมการทันตแพทยสภาจะมีมติอย่างใดอย่างหน่ึง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ไพศาล  กังวลกิจ 

นายกทันตแพทยสภา 
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ตัวบ่งชี้ที ่5 คณุสมบตัิอาจารย์ประจ าเต็มเวลา (เกณฑ์ส าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธบิายตวับง่ชี้ 
 คณาจารย์เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา หลั กสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตทันตแพทย์ให้มีคุณภาพ 
นิยามที่เกี่ยวข้อง  
 อาจารย์ประจ าเต็มเวลา หมายถึง อาจารย์ของคณะหรือส านักวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่ขอรับความเห็นชอบ ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยมีข้อผูกพัน หรือ สัญญาจ้างแบบเต็มเวลากับสถาบันการศึกษา
อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษานั้นไม่ต่ ากว่า 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์   
 อาจารย์ประจ าบางเวลา หมายถึง อาจารย์ที่คณะหรือส านักวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ขอรับความเห็นชอบ ซึ่งจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้ของสถาบันการศึกษา
จะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน
เหมือนหน้าที่ของอาจารย์ประจ า แต่ระยะเวลาท างานไม่เต็มเวลา  
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน 
ดังนี้ 
 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อนุมัติบัตร วุฒิบัตร หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา และอาจารย์ประจ าบางเวลา 

2) จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่เกินร้อยละ  30  ของ
อาจารย์ประจ าเต็มเวลา และอาจารย์ประจ าบางเวลา 

3) มีอาจารย์ประจ า ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่
เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาต่อไปนี้ ครบทุกสาขา ดังนี้  ชีววิทยาช่องปาก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมส าหรับเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ 
ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา ทันตสาธารณสุข ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ซึ่งมีคุณสมบัติที่ก าหนดไม่ครบทุกสาขาวิชา อาจให้มีอาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติครบตามก าหนดทดแทนได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสาขาวิชาทั้งหมด 
 

วธิกีารค านวณ 
 
 
 
 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวฒุิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิ

กำรศึกษำ 

ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 

= × 100 
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เกณฑ์การประเมิน  

ไม่ผ่าน ผ่าน 
ไม่ครบทุกข้อ มีครบทุกข้อ  

 
หลกัฐานอ้างองิ 
 หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าเต็มเวลา อาจารย์ประจ าบางเวลา และอาจารย์พิเศษพร้อมทั้ง
คุณวุฒิการศกึษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยท์ุกคน 
  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวฒุิปริญญำตรีและไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวฒุิกำรศึกษำ 

ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิปริญญำตรีและไม่มีต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร 

= × 100 
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ตัวบ่งชี้ 6 อาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกปฏิบตัิการในคลนิิก (เกณฑ์ส าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธบิายตวับง่ชี้ 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิก เป็นส่วนที่มีความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตทันต
แพทย์ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพทันตกรรมโดยมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
 อาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกปฏบิตัิในคลนิิก หมายถึง อาจารย์ประจ าหรอือาจารย์พิเศษที่ปฏิบตัิงานใน
การควบคุมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติในคลินกิ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) จ านวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในคลินิก ต่อจ านวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการในคลินิก เป็น
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ต่อ 6   

2) อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือได้รับอนุมัติ
บัตร วุฒิบัตร หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มี
ประสบการณ์การท างานในวิชาชีพทันตกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี    

3) หากมีอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การ
ท างานในวิชาชีพทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจ านวนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของอาจารย์ผู้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิกทั้งหมดในช่วงเวลานั้น 

เกณฑ์การประเมิน  
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  
 

หลกัฐานอ้างองิ 
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก พร้อมทั้งคุณวุฒิการศึกษา

และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน  
2) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติการในคลินิก ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น 

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่7 อัตราส่วนจ านวนอาจารยป์ระจ าตอ่นักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑส์ าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธบิายตวับง่ชี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่ต้อง
สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่ อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ 
อาทิ การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้นสถาบันจึงควรมีนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งนี้ในสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ก าหนดอัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง เป็น 8 ต่อ 1 
นิยามที่เกี่ยวข้อง  
 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง จ านวน
อาจารย์ผู้สอนที่ เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะหรือส านักวิชาทันต
แพทยศาสตร์ ที่เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า    
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ไม่เกิน 1 ต่อ 8 
วธิกีารค านวณ  ขั้นตอนการค านวณ FTES มดีังนี ้

1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหมวดวิชาเฉพาะใน
รายวิชาที่สถาบนัรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH = ∑ni   ci 
   เมื่อ ni     =  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนในวิชาที่ i 
    ci  =  จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที ่i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 

 
 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
 มากกว่า 1 ตอ่ 8 น้อยกว่าหรือเทา่กับ 1 ต่อ 8 

 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) หลักฐาน/เอกสารจ านวนรายชือ่อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น 
2) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เหน็ว่าอาจารย์มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึกษานั้น ทัง้ปี

การศึกษาหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนนักศึกษาที่เรยีนเต็มเวลาทุกหลกัสูตรในปีการศึกษานั้น 
4) จ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาที่สอนโดยอาจารย์ประจ าสถาบันและจ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา 

  

SCH 
จ ำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร

ลงทะเบียนในระดับปริญญำน้ันๆ 

FTES = 
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   ประกาศสัตวแพทยสภา 
ท่ี ๗/ ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

 
  อาศัยความตามมาตรา ๒๔ ( ๔ )( ณ )  และมาตรา ๙ (๓)  และ(๗)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๒   สัตวแพทยสภา
ขอประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิดด าเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติ  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  และมีทรัพยากรด้านต่างๆ ครบถ้วนตาม
หัวข้อต่อไปนี ้

๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีขอเปิดด าเนินการหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต   

๒. คณาจารย(์ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์)  และบุคลากรสายสนับสนุน 
๓. การรับนักศึกษา 
๔. หลักสูตร 
๕. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเตรียมสัตวแพทย์ 
๖. ความพร้อมในการจัดการศึกษาปรีคลินิก 
๗. ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับคลินิก 
๘. อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
๙. ห้องสมุด หรือสื่อสารสนเทศ 
๑๐. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินสถาบัน 

 
 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ  ความพร้อม  และทรัพยากรต่างๆตามหัวข้อข้างต้นมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 ๒ 

๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดด า เนินการหลักสูตร               
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

(๑)  เป็นมหาวิทยาลัยที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และมีการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวมทั้งมีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ  เพื่อ
เสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา โดยต้องเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

(๒)  มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่า  มุ่งผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ  และ
คุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพสัตว์ของประเทศ และมีความสามารถที่จะ
จัดการให้มีการศึกษาต่อเนื่องในระดับหลังปริญญา 

(๓)  มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามปณิธาน  ได้แก่การ
บริหารงานทั่วไป  การบริหารการศึกษาเป็นต้น  ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

(๔)  ก่อนเปิดด าเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องด าเนินการให ้สัตวแพทยสภารับรองหลักสูตรและสถาบัน โดยต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษา
และทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งนี้จะต้องมีแผน
ด าเนินงานระยะ ๕ ปี  ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้  โดยต้องมีแผนปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่ามีความ
พร้อมดังกล่าว  ก่อนเริ่มการศึกษาของแต่ละชั้นปีอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 

 
๒.  คณาจารย(์ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์)   และบุคคลากรสายสนับสนุน 

 (๑)  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยใช้สัดส่วนจ านวนอาจารย์ ๑ คน ต่อจ านวนนักศึกษา  
สัตวแพทย์ไม่เกิน ๘ คน เป็นเกณฑ์เฉลี่ยส าหรับจ านวนอาจารย์และนักศึกษาเต็มเวลาทุกชั้นปีตลอด
หลักสูตร  ส าหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตร  หรือบางรายวิชา  ซึ่งต้องการการสอนและการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  จะต้องจัดให้มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนนั้นๆ  

(๒)  คุณวุฒิของอาจารย์  ต้องมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไม่น้อย
กว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด และมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่าง
น้อย  ร้อยละ  ๒๕ ในสถาบันที่เปิดสอนระยะเวลานาน ๑๐ ปี และอย่างน้อย  ร้อยละ ๔๐ ในสถาบันที่เปิด
สอนระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปี  

(๓)  การพัฒนาอาจารย์จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ  และจัดท าแผนหรือโครงการที่ชัดเจนเพื่อ
พัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  และที่ส าคัญคือด้านการจัดการเรียนการสอน 
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(๔)  บุคคลากรสายสนับสนุนต้องมีนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อยระดับปริญญาตรี จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑ คน ต่อ ๓ รายวิชาที่มีปฏิบัติการ  
 
๓.  การรับนักศึกษา 

 (๑)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(๒)  ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะรับได้ในแต่ละปีการศึกษา  โดยจ านวนที่รับจะต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

 
๔.  หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

(๑)  วัตถุประสงค์การศึกษาของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยข์องสัตวแพทยสภา  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒)  โครงสร้างหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่า ๒๔๐ หน่วยกิต  โดยการจัดหมวดวิชาและ
หน่วยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ประเภท ๖ 
ปี) พ.ศ. ๒๕๔๒ ของส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา  โดยเป็นการศึกษาในระดับเตรียมสัตวแพทย์ ๑ ปี 
ระดับปรีคลินิก ๒ ปี และระดับคลินิก ๓ ปี  
 ในกรณีที่รับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่นรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอนุปริญญา การเทียบโอนวิชา ให้ท าได้เฉพาะวิชาที่เรียนในระดับเตรียม          
สัตวแพทย์  และใช้เวลาในการเรียนในหลักสูตรอย่างน้อย ๕ ปี หรือ ๑๐ ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

(๓)  เนื้อหาหลักสูตรในระดับเตรียมสัตวแพทย์ประกอบด้วย หมวดการศึกษาทั่วไป ในระดับ       
ปรีคลินิกประกอบด้วยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์พื้นฐาน  และระดับคลีนิคประกอบด้วย
การศึกษา  ภาคทฤษฎีทางคลินิก  และการปฏิบัติในคลินิกกับสัตว์ชนิดพื้นฐาน ได้แก่ สุนัข  สุกร สัตว์เค้ียว
เอ้ือง สัตว์ปีก ม้า เป็นอย่างน้อย หากมีรูปแบบวิชาสหกิจศึกษาสามารถจัดให้เรียนได้ไม่เกิน ๑ ภาค
การศึกษา  และต้องมีวิชากฎหมาย  และจรรยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย ์ และปริญญานิพนธ์ 

(๔)  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   ตาม
หลักการที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย  
ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และประสบการณ์จริง  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะเจตคติและคุณสมบัติที่
จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์   
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(๕)  การจัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus)  การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา  
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท าประมวลรายวิชาที่ชัดเจนทุกรายวิชาของหลักสูตร  ซึ่ง
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  การศึกษาเนื้อหาวิชาโดยสังเขป  ประสบการณ์การเรียนรู ้ และการประเมินผล 

(๖)  การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องก าหนดให้
มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับอย่างสม่ าเสมอโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่นจาก
อาจารย์  นักศึกษาบัณฑิต  และผู้ใช้บัณฑิตเป็นต้น  ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติจากสัตวแพทยสภาก่อนเปิดการเรียนการสอน 
 
๕.  การจัดการศึกษาระดับเตรียมสัตวแพทย์ 
 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดด าเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จะต้องมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  
 
๖.  การจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก 
 หลักสูตรต้องมีการจัดการให้มีจ านวนอาจารย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในระดับปรีคลินิก ให้สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาโดยมีสัดส่วนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติไม่เกิน ๘ คนต่อ 
๑ กลุ่มในห้องปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์  สรีระวิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สัตวบาลฯลฯ ทั้งนี้ให้มี
การศึกษาและปฏิบัติการต่อสัตว์ชนิดพื้นฐาน  
 
๗.  การจัดการศึกษาระดับคลินิก 
 (๑) ระดับคลินิกครอบคลุมความรู้  ความสามารถทักษะ  และเจตคติ  ในการส่งเสริมสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค การรักษาทางด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ สัตวแพทยสาธาณสุข การผลิตอาหาร
จากปศุสัตว์อย่างปลอดภัย วิชากฎหมาย  และจรรยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยในปีที๖่ให้เป็นการ
เรียนคลินิกปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ใหส้อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ของสัตวแพทยสภา  
 (๒) โรงพยาบาลสัตว์ส าหรับการเรียนการสอนในระดับคลินิก (teaching hospital) จะต้องมีความ
พร้อมด้านสถานที่  และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี  

๒.๑  ต้องมีโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดด าเนินการ  เมื่อเริ่มรับนักศึกษาชั้นปีที๑่  
  ๒.๒   โรงพยาบาลสัตว์ต้องมีบริการสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ และมีรถพยาบาลออกบริการ    
           นอกสถานที่ได้ 
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๒.๓  ในส่วนบริการของโรงพยาบาลสัตว์ ต้องมีบริการระดับพื้นฐาน  ในส่วนเวชระเบียน ห้อง
ยา ห้องตรวจ (คลินิกปฏิบัติด้านอายุรกรรม) ห้องผ่าตัด (คลินิกปฏิบัติด้านศัลยกรรม) 
ห้องคลินิกปฏิบัติด้านสูติกรรม ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
และชัณสูตรโรค  

   ๒.๔  การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ต้องให้บริการผ่าตัดพื้นฐานได้ เช่น  ท าหมัน   
           ท าคลอด  ท าแผล   และการผ่าตัดกระดูก  
๒.๕  ต้องมีส่วนรับฝากสัตว์ป่วยภายในโรงพยาบาลสัตว์อย่างเหมาะสม  
๒.๖  ต้องมีนายสัตวแพทย์ประจ าเต็มเวลาในโรงพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 2 คน       
        (พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.๒๕๓๓ ) 
 

๘.  อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
 ต้องจัดเตรียมอาคารสถานที่  โสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ  ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบต่างๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ทั้งการสอนแบบบรรยายพร้อมกันทั้งชั้นเรียน  
การสอนแบบกลุ่มย่อย  การสอนปฏิบัติการ ฯลฯ   และมีพื้นที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้

(๑)   มีห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอนอย่างเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและวิชาที่ท าการ  
        สอนพร้อมกัน  
๑.๑  ขนาดความจุมากกว่า ๑๐๐  คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า ๐.๙ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา ๑ คน 
๑.๒ ขนาดความจุ  ๑๐๐  คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า ๑.๐ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา  ๑ คน 
๑.๓ ขนาดความจุ  ๕๐  คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า ๑.๑ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา  ๑ คน 
๑.๔ ขนาดความจุ  ๒๕  คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า ๑.๕ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา  ๑ คน 
๑.๕ ขนาดความจุ  ๑๕  คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า ๑.๘ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา  ๑ คน 

 (๒)  ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนส าหรับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ทดลอง 
๒.๑  ห้องปฏิบัติการมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า ๓.๕ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา  ๑ คน 
๒.๒  มีห้องปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งอาจใชเ้ป็นห้องปฏิบัติการร่วมกับด้านอายุรศาสตร์   
         ศัลยศาสตร์ สรีรวิทยา  บางส่วนได้  
๒.๓  มีห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาโดยเฉพาะ  ซึ่งอาจใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการด้าน 
        ภูมิคุ้มกันวิทยา  เทคโนโลยีการสืบพันธุ์  เซลวิทยา พยาธิวิทยา การตรวจคุณภาพน้ านม  
        และเภสัชวิทยาได้ 
๒.๔  มโีรงเรือนส าหรับสัตว์ทดลองที่เหมาะสม ตามข้อก าหนดโรงเรือนสัตว์ทดลอง 
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๒.๕  จ านวนสัตว์ทดลองหรืออุปกรณ์เพื่อฝึกปฏิบัติการ ควรมีสัดส่วนเหมาะสมกับนักศึกษา  
         เช่น ๑ ชดุอุปกรณ์หรือสัตว์ทดลอง ไม่เกิน ๘ คน 
 

๙.  ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ 
(๑)  ห้องสมุดต้องมีต ารา หนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสม  และเพียงพอ

ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒)  สื่อสารสนเทศควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดไว้ในที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม  และมีพื้นที่
เชื่อมต่อระบบสื่อสารไร้สาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ  

นอกจากน้ีควรจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษา  ได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองซึ่งเมื่อรวมกับห้องสมุดควรมีพื้นที่เพียงพอ  เช่นมีพื้นที่ส าหรับร้อยละ ๒๐ ของนักศึกษาทั้งหมด  
โดยคิดพื้นที่ ๑.๕ ตารางเมตรต่อนักศึกษา ๑ คน 

 
๑๐.  การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน 

มหาวิทยาลัยจะต้องวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการประเมิน
สถาบันไว้ชัดเจน  และจัดให้มีการตรวจสอบและผ่านการประเมินคุณภาพภายในทุกปี  ภายนอกทุก ๕ ปี  
และจากสัตวแพทยสภาทุก ๕ ปี  

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

        (นายสัตวแพทย์ยุคล   ลิ้มแหลมทอง) 
                 นายกสัตวแพทยสภา 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการรับรองปรญิญา  ประกาศนียบัตร  หรอืวฒุิบตัร 

ในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร   ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๖)  (ฎ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เ รี ยกว่ า   “ข้ อบั งคับสภาวิศวกร   ว่ าด้ วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “หลักสูตร”  และ  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  ในข้อ  ๔  

ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศกึษาระดับปรญิญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒบิตัร
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ทั้งนี้  ให้รวมถึงหลักสูตรปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร”   

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นค านิยามในข้อ  ๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

““อาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วน”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีภารกิจหลัก  ด้านการสอน
และให้ค าปรึกษาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ   
สาขาที่ขอรับรองปริญญา” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  ในข้อ  ๖  ของข้อบังคับ  
สภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องยื่นค าขอและได้รับการรับรองปริญญา   ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเปิดรับนักศึกษา 

้หนา   ๕๐
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กรณีหลักสูตรปรับปรุงจะต้องยื่นค าขอรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร  ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

กรณีตามวรรคสามและวรรคสี่  หากสถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นที่มีเหตุผลอันสมควรที่สถานศึกษาไม่สามารถยื่นค าขอ
รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ภายในเวลา 
ที่ก าหนด  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี” 

ขอ้ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบตัร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง  ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(๒) มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  (Basic  Sciences)  วิชาพื้นฐานทางดา้น

วิศวกรรม  (Basic  Engineering)  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  (Specific  Engineering)  โดยวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าสี่แขนงวิชา   และวิชาพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต 

การค านวณหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ในกรณีหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะตาม  (๑)  

การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษาตาม   (๒)  ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  ทั้งนี้  สถานศึกษาจะต้องจัดแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดับ 
การเรียนรู้  ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรได้ 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๑
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(๑) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา   
ไม่น้อยกว่าสองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น  หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขา
วิศวกรรมนั้นและมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน  
ในสาขาวิศวกรรมนั้นอย่างน้อยสิบปี 

(๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อย
สองคนและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น   

(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  อย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(๔) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์   แต่ส าเร็จการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ดา้นการสอนทางวิศวกรรมอย่างนอ้ยสามปี 
ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์   

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
(๖) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 
ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์   แต่ส าเร็จการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยห้าปี
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ค. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ   ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
จ. อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรปฏิบัติการ  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ตาม  (๖)  ก.  ถึง  ง.  หรือมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน  

และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อยหกปี  หรือ 
๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์   ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

กับวิชาที่สอน  และมีใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุในสาขาที่เกีย่วขอ้งกับวิชาที่สอน  ตั้งแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป   

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่สองขึ้นไป  จ านวนยี่สิบคน   

ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หรืออาจารย์ผู้สอน  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้” 

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๓  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  หรือระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  และวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบในแต่ละกรณี” 

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๔  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมให้  โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหกปี” 

ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้ ไม่ใช้กับหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตร 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  โดยให้น าข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
มาใช้บังคับ  เว้นแต่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๓
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แบบเสนอขออนุมัติกรอบอัตรากำลงัพนักงานสายวิชาการ 

สำนักวิชา .............................................. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

                                  ********************************************************** 
 

1. อัตรากำลังที่เสนอขอจัดสรร 

1.1 สาขาวชิา/หลักสูตร................................................................................ จำนวน .....................อัตรา 
  

     1.2 อัตราที่เสนอขอ 

 (     )  ทดแทนอตัราเดมิ ในอัตราของ........  .......................................................................... . .ซึ่ง 

     (       ) ลาออก มีผลตั้งแตวันที่ ..................................................................................... 

   เกษยีณอายรุาชการ     )   (                         มีผลตั้งแตวันที่............................................. ................... 

     (       ) อื่นๆ โปรดระบุ..................................... มีผลตั้งแตวันที่ ............................................. 

  (     ) เพิ่มใหม 
 

2. เหตุผลและความจำเปนในการขออัตรากำลัง HRMS 

 การวิเคราะหยทุธศาสตรและภารกิจองคกร (Strategic objective) 

               สรุปภาระงานของตำแหนงที่เสนอขอมีความสอดคลองกับวิสยัทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัย   (ทัง้ระยะ

สั้นและระยะยาว) และการเปลีย่นแปลงสำคญัที่สำนักวิชาวางแผนไว  ดงันี ้

 ................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
 

 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใช  (Full Time Equivalent  : FTE) 

 (     ) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจำตามที่ อว.กำหนด 

            (     ) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจำตามประกาศและขอบังคับ

สภาวิชาชีพตางๆ โปรดระบ.ุ........................................................................................................................................... 
 

 การวิเคราะหผลงานทีผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลัง (Driver) 

 (      ) ผลการรบันักศึกษาเปนไปตามแผน  

 (      ) ผลการรบันักศึกษาไมเปนไปตามแผน 
 

 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกำลังคนโดยพิจารณาจากจากขอมูลตนทุนการผลิตบัณฑิต 

 การขออนุมัตอิัตรากำลังในครัง้นี ้กระทบกับงบบคุลากรของสำนกัวิชา/วทิยาลัยหรอืไม 

  (      ) ไมกระทบ เนื่องจาก.................................................................................................  

  (      ) กระทบ เนื่องจาก..................................................................................................... 
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 สำนักวิชา/วทิยาลัยไดมกีารพิจารณาตนทนุและจุดคุมทุนแลวพบวา  

  (      ) ตนทุนการผลิตบัณฑิตสูงกวาจุดคุมทุน  

  (      ) ตนทุนการผลิตบัณฑิตตำ่กวาจุดคุมทุน 

 

 การวิเคราะหขอมูลจากความเห็นแบบ 360 องศาและประเด็นตางๆ (360° และ Issues) 

(     ) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 

ประจำหลักสูตร 

(     ) เหตุผลและความจำเปนอื่นๆ โปรดระบ ุ

                    ...................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

โดยมีขอมูลกรอบอัตรากำลังพนกังานสายวิชาการ ณ ปจจุบัน ดังนี ้

อัตราคน

ครอง 

 

อัตรากำลังทีอ่ยู

ระหวางการสรรหา 

และเรียกบรรจ ุ

กรอบนกัเรียนทนุ 

 

รวมกรอบ 

อัตรากำลัง 

 

อัตราทีจ่ะเกษียณอาย ุ

(ภายใน 1 - 2 ป) 

  จำนวน ปที่จะสำเร็จ

การศึกษา 

 จำนวน ปที่จะเกษียณ 

   

 

 

 

   

 

 การพจิารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอื่น (Benchmarking) 

 (     ) มีจำนวนอาจารยมากกวามหาวิทยาลัย...................................................... 

            (     ) มีจำนวนอาจารยนอยวามหาวิทยาลัย........................................................ 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง/ภาระงาน HRMS 

 ................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

        ลงชื่อ ..................................................... 

                           (................................................) 

             หัวหนาหนวยงาน/สาขาวิชา.......................................................... 

 

 

        ลงชื่อ ..................................................... 

                           (................................................) 

             คณบดีสำนักวิชา/วิทยลัย............................................................... 
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