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- หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติโดยสภา ม. ก่อนวันที่ 11 พค. 59 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปี 48 ได้ 
-จบ ป.บัณฑิต สามารถเรียน ป. บัณฑิตขั้นสูง ได้โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท 
-อ. ประจ้าหลักสูตรสามารถซ้้าได้หลายหลักสูตรในเวลาเดียวกัน แต่ยังคงห้ามข้ามระดับ ระหว่างหลักสูตร ป. 
ตรี และหลักสูตรบัณฑิตเช่นเดียวกับเกณฑ์ 48  
ขอแก้ไขเป็น อ.ประจ้าหลักสูตรซ้้าได้ท้ังตรี โท เอก ถ้าเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร ท้าหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว แต่ อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้าม
ระดับไม่ได้ 
-ภาษาอังกฤษของ อ. บรรจุใหม่ ให้ ม. ก้าหนดกฎเกณฑ์เองภายใน 2 ปีแรก โดย ม. ต้องแจ้งรายละเอียดให้ 
กกอ. ทราบ หลังจาก 2 ปีนั้นแล้ว กกอ. จะพิจารณาอีกครั้ง 
-เกณฑ์ปี 58 การรับ นศ. ใหม่ ในหลักสูตร ป. เอก ต้องแจ้ง สกอ. เรื่องเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษในการรับ 
นศ. ใหม่เข้าศึกษา ขอขยายความ  “การแจ้ง สกอ. โดยให้ระบุในหลักสูตร เมื่อส่งหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ” 
-ผลงานวิชาการอาจเป็นต้ารา หนังสือ บทความได้ ไม่จ้าเป็นต้องเป็นเฉพาะงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-หลักสูตร ป. ตรี ผู้สอนเน้นเพียงคุณวุฒิหรือต้าแหน่งวิชาการ ไม่ได้ก้าหนดคุณสมบัติเรื่องผลงานวิชาการ 
-อ. ใหม่ จบปริญญาเอกท่ีจะท้าหน้าที่เป็น อ. ประจ้าหลักสูตร อนุโลมให้ต้องมีผลงาน 1รายการใน 2 ปี หรือ 2 
รายการ ใน 4 ปี เมื่อเป็น อ. ประจ้าหลักสูตร จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนท้าหน้าที่อ่ืนในหลักสูตรได้อีก 
-อ. จบ ดร. ใหม่ ไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร ป. เอก 
- อ. ที่ปรึกษาร่วม อาจใช้ อ. ประจ้า ของ ม. นั้นได้ ไม่จ้าเป็นต้องเป็น อ. ประจ้าหลักสูตร หมายถึงข้ามคณะได้ 
-ผลงานวิชาการของ อ. ประจ้า สามารถใช้ผลงานร่วมได้  
ขอแก้เป็น ผลงานทางวิชาการของ อ. ประจ้าหลักสูตร อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถใช้ผลงานร่วมได้  
-ผลงานของ อ. พิเศษ ต้องมีจ้านวนผลงานตามเงื่อนไข ไม่ได้ดูที่กรอบเวลา 
ขอแก้เป็น ผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
-ศ. ดร., รศ.ดร., ผศ.ดร. และ รศ. ป. โท เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ 1:10  อ.ดร. 1:5 ถ้าเป็น ศ. ขยาย
เพ่ิมเป็น 1:15 ต้องผ่านสภา ม. แต่เพ่ิมเกินได้ต้องผ่าน กกอ. 
-ม. ต้องจัดระบบการคัดลอกผลงาน และถอดถอนวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ 
-ผลงานทางวิชาการของ อ. ต้องเผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต้าแหน่งทางวิชาการ (ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 ปี 
พ.ศ. 2556) และไม่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนในผลงาน เพียงขอให้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น ๆ 
ขอแก้ไขเป็น 
- ผลงานทางวิชาการของ อ. ต้องเผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต้าแหน่งทางวิชาการ ส้าหรับวารสารทางวิชาการ
นั้น การเผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2556 หรือที่จะประกาศใหม่ และไม่เกี่ยวข้อง
กับสัดส่วนในผลงาน เพียงขอให้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น ๆ 
-ข้อมูลจากการประชุมวันที่ 18 ธค. สามารถประยุกต์ใช้ได้เลย และ สกอ. จะจัดท้าประกาศเวียนให้ทราบ 
-หลักสูตร ป. ตรี สายวชิาการ และสายวิชาชีพ ต่างกันตามการมีหรือไม่มีสภาวิชาชีพมาก้ากับ หรือร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม หรือจ้านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ สามารถจัดท้าเป็น 2 ลักษณะในหลักสูตรเดียวกันได้ 
เจ้าของหลักสูตรต้องก้าหนดในหลักสูตร และป. ตรี สายวิชาชีพไม่จ้าเป็นต้องร่วมมือกับสถานประกอบการ 
โดย ม. อาจด้าเนินการเองได้ 
-อ. เก่าย้าย ม. การทดสอบภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับ ม. ที่รับว่าก้าหนดเกณฑ์อย่างไร ภายใน 2 ปีแรก หลังจาก



นั้น ขึ้นอยู่กับ กกอ. ก้าหนดใหม่อีกครั้ง 
-อ. สัญญาจ้าง 9 เดือน ท้าหน้าที่ อ. ประจ้าหลักสูตรครบถ้วน สามารถท้าหน้าที่รับผิดชอบและประจ้า
หลักสูตรได้ 
-อ. ในหลักสูตรภาษาต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องให้ กกอ. พิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 18 
-สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ถ้ามี มคอ. 1 ก้าหนดแล้วให้ใช้ตามนั้น ถ้าไม่มีให้ใช้ตาม isced 2013 หรือเสนอ กกอ. 
พิจารณาเป็นกรณีไป 
-หลักสูตรปกติกับโครงการพิเศษ สอนนอกเวลา ใช้ อ. ประจ้าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้ 
-หลักสูตรตามเกณฑ์ 48 อ. สามารถข้ามไปเป็น อ. ตามหลักสูตรเกณฑ์ 58 ได้ โดยไม่ท้าให้หลักสูตรตามเกณฑ์ 
48 ไม่ผ่านการประเมนิ 
ขอขยายความ ได้ในกรณี อ ประจ้าหลักสูตร  
-การสอน 50 % ของ อ. พิเศษ ใช้วิธีให้ อ. พิเศษ และ อ. ประจ้า ต้องอยู่ร่วมการสอนแบบ team teaching 
ทุกคาบตลอดภาคการศึกษา ถือว่าเข้าเกณฑ์ 50 % 
(ศ. ดร. กิตติชัย เสนอว่า "หรืออาจก้าหนดให้ต้องมี อ. ประจ้ารับผิดชอบในทุกรายวิชา ส่วนการก้าหนดชั่วโมง
สอนขึ้นอยู่กับการบริหารหลักสูตร") 
(อ. สมบูรณ์วัลย์ เสนอให้ขอพิเศษเป็นกรณีตามแต่ละสาขาวิชา) 
-ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี นับปีที่เสนอด้วย เช่น เสนอปี 2559 ให้นับ 59 58 57 56 และ 55 
-งานสร้างสรรค์ต้องแสดงให้เห็นว่ามีพ้ืนฐานมาจากงานวิจัย สามารถใช้เทียบเป็นงานวิจัย 
-กรณี อ. จาก ม. อ่ืนที่ท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีผลงานวิชาการตามแบบผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก มิใช่คุณสมบัติของ อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ ม. ตนเอง 
-หลักสูตร ป.โท ป.เอก สาขาวิชาเดียวกัน ใช้ อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้้ากันได้ทั้ง 3 คน 
-หลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงเล็กน้อย ให้ใช้ตามเกณฑ์ 48  
-การเปลี่ยน อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการปรับปรุงเล็กน้อย แต่ต้องส่งให้ สกอ. รับทราบ 
- การปรับปรุงหลักสูตรแบบปรับปรุงเล็กน้อยในบางลักษณะ เช่น เปลี่ยนรหัส ค้าอธิบายรายวิชา ฯลฯ ที่ไม่
กระทบโครงสร้างหรือสาระส้าคัญของหลักสูตร ไม่ต้องส่งให้ สกอ. รับทราบ 
- หากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์สูง ให้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ และแจ้ง กกอ. รับทราบ โดยหาก กกอ. รับทราบแล้ว ก็จะข้ึน
บัญชีไว้และต่อไปก็ไม่ต้องขอใหม่ 
- อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจ้านวน นศ ที่ท้าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ 
นศ ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนไม่สามารถขยายเป็น 30 หรือ 45 คนได้ 
- นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ แม้จะมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการดีเพียงใด ก็เป็น อ. ประจ้าหลักสูตร 
ไม่ได้ เนื่องจากมิได้ด้ารงต้าแหน่ง "อาจารย์ประจ้า" 
- IS จะเผยแพร่แค่บทคัดย่อ โดยไม่มีเรื่องเต็มก็ได้ แต่ต้องสืบค้นได้ 
 
 


