
(ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม

เรื่อง เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2554
-----------------------

เพื่อใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 25(3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ……../2554 เมื่อวันที่ ……………………… 2554 จึงออกประกาศ
มหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑมาตรฐานการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้

ขอ 1 ใหใชประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554 สําหรับหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทุกหลักสูตร ตัง้แตปการศกึษา 2554 เปนตนไป

ขอ 2 ในประกาศฉบับนี้
“มหาวทิยาลัย” หมายถงึ มหาวทิยาลัยเชียงใหม
“สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยเชียงใหม
“คณะ” หมายถงึ คณะ วทิยาลัย หรอืสวนงานวชิาการที่เรยีกชื่ออยางอื่น ที่มกีาร

จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีในสังกัดมหาวทิยาลัยเชียงใหม
“หลักสูตร” หมายถงึ หลักสูตรระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลัยเชียงใหม
“หลักสูตรภาคปกติ” หมายถงึ หลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนในชวงเวลาราชการ
“หลักสตูรภาคพเิศษ” หมายถงึ หลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนในชวงนอกเวลา

ราชการ
ขอ 3 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผน

พัฒนา การศกึษาระดับอุดมศกึษาของชาติ แผนพัฒนาการศกึษาของมหาวทิยาลัยเชียงใหม และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวชิา โดยหลักสูตรจะตองมีมาตรฐานผลการเรยีนรูอยางนอย 5
ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จรยิธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ

หลักสูตรที่เนนทักษะทางปฏบิัตติองเพิ่มมาตรฐานผลการเรยีนรูดานทักษะพสิัยดวย
ขอ 4 การจัดการศึกษาของหลักสูตรใหเปนไปตามความเหมาะสม โดยยึดหลักวา นักศึกษา

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักศึกษามีความสําคัญที่สุด เพื่อให

ฉบับผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ  คร้ังท่ี  4/2554  เมื่อวันท่ี 19 เมษายน
2554 และกําลังนําเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการพจิารณาอกีคร้ังหนึ่ง
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นักศึกษาสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการ
และวิชาชีพ ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว โดยจะตองมีการจัด
กระบวนการเรยีนรู ดังนี้

4.1 ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการนําความรู
มาประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาคิด
เปน ทําเปน และใฝรู

4.3 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุล รวมทั้ง
การปลูกฝงคุณธรรมและคานยิมที่ดีงาม เพื่อใหนักศกึษามคีุณลักษณะอันพึงประสงค

4.4 จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก
อยางเหมาะสม

4.5 มีการประสานความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน และองคกรตางๆ เพื่อรวมกัน
พัฒนานักศกึษาตามศักยภาพ

ขอ 5 ระบบการจัดการศกึษา ใชระบบทวภิาค หรอืระบบหนวยการศกึษา (module)
5.1 ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบงการศึกษาใน 1 ปการศึกษาออกเปน 2 ภาค

การศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาการศกึษาภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอน
ซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคับ ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดจํานวนช่ัวโมงเรียน
ของแตละกระบวนวชิาใหเทากับภาคการศกึษาปกติ

ในกรณีที่หลักสูตรจําเปนตองเปดสอนกระบวนวิชาในภาคฤดูรอนเพื่อการฝกงาน
หรอืฝกภาคสนาม หรอืสหกจิศกึษา หรอืโครงงาน หรือกรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวน
วชิานัน้ไมถอืเปนการศกึษาภาคฤดูรอน แตใหถอืเสมอืนวาเปนสวนหนึ่งของภาคการศกึษาปกติ

หลักสูตรใดประสงคจะใหภาคฤดูรอนเปนภาคการศกึษาบังคับ ใหกําหนดไวในแผน
กําหนดการศกึษา

5.2 ระบบหนวยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบงชวงการจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามหัวขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากับ
เกณฑกลางของระบบทวภิาค

ขอ 6 ระบบหนวยกติ
จํานวนหนวยกติบงถงึปรมิาณการศึกษาของแตละกระบวนวิชา การกําหนดหนวยกิตก

ระบวนวชิาใหเทยีบเกณฑกลางของระบบทวภิาค ดังนี้
6.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา 1 ช่ัวโมง

ตอสัปดาหตลอดภาคการศกึษาปกติ ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง เปนปรมิาณการศกึษา 1 หนวยกติ
6.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2-3 ช่ัวโมงตอสัปดาห

ตลอดภาคการศกึษาปกต ิระหวาง 30-45 ช่ัวโมง เปนปรมิาณการศกึษา 1 หนวยกติ
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6.3 การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ที่ใชเวลาฝก 3-6 ช่ัวโมงตอ
สัปดาหตลอดภาคการศกึษาปกต ิระหวาง 45-90 ช่ัวโมง เปนปรมิาณการศกึษา 1 หนวยกติ

6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหวาง 45-90 ช่ัวโมง เปนปริมาณการศึกษา
1 หนวยกติ

ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4 ได มหาวิทยาลัยอาจ
กําหนด หนวยกติของกระบวนวชิาตามความเหมาะสม

ขอ 7จํานวนหนวยกติรวมและระยะเวลาการศกึษา
7.1 หลักสูตร 4 ป ใหมจีํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา 130 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา

ไมเกนิ 8 ปการศกึษา
7.2 หลักสูตร 5 ป ใหมจีํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา

ไมเกนิ 10 ปการศกึษา
7.3 หลักสูตร 6 ป ใหมจีํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา

ไมเกนิ 12 ปการศกึษา
ทัง้นี้ ใหนับเวลาศกึษาจากวันที่เปดภาคการศกึษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสูตรนัน้

ขอ 8 ชื่อปรญิญา
ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยปริญญาใน

สาขาวชิา และอักษรยอสําหรับสาขาวชิา พ.ศ. 2553
ขอ 9 โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วชิาเลอืกเสร ีโดยมสีัดสวนจํานวนหนวยกติของแตละหมวดวชิา ดังนี้

9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรอบรูอยางกวางขวาง มโีลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปน
ผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณคาของศลิปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนนิชีวติและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดย
ใหศึกษากระบวนวิชาตางๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นได
ดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในกระบวนวิชาเดียว ไมควรมี
กระบวนวิชาตอเนื่องหรือกระบวนวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํากระบวนวิชาเบื้องตนหรือกระบวนวิชา
พื้นฐานของวชิาเฉพาะมาจัดเปนวชิาศกึษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
4 กลุมวชิา ดังนี้
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ก. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ประกอบดวย
กระบวนวชิาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรอืภาษาตางประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรตองกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา
12 หนวยกติ โดยอาจกําหนดกระบวนวชิาภาษาอังกฤษไวในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต หรืออาจกําหนดใหเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอย
กวา 6 หนวยกติ และกําหนดเรยีนในหมวดวชิาเฉพาะอกี 6 หนวยกติก็ได

ข. กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
สําหรับหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร

สุขภาพ ตองกําหนดใหเรยีนกลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกติ
ค. กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

สําหรับหลักสูตรทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองกําหนดใหเรียน
กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกติ

ง, กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม ไมนอยกวา 2 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวย
กติ

กระบวนวิชาใดที่นับเปนวิชาศึกษาทั่วไปแลว จะไมสามารถนํามานับเปนวิชาเอก
วชิาโท หรอืวชิาเลอืกเสรี ในหลักสูตรนัน้ไดอกี

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization) หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน
หรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเอก หรือวิชาชีพ ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และ
ปฏบิัตงิานได หมวดวชิาเฉพาะมจีํานวนหนวยกติดังนี้

ก. หลักสูตร 4 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84
หนวยกิต ประกอบดวย วิชาแกน หรือวิชาเฉพาะดาน หรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวย
กติ และวชิาเอก หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวา 48 หนวยกติ

ในจํานวนหนวยกติของวชิาเอกหรอืวชิาชีพ 48 หนวยกิตนี้ จะตองมีกระบวนวิชา
ระดับ 300 ขึ้นไปเปนจํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต และในจํานวน 36 หนวยกิตนั้น จะตองเปน
กระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป เปนจํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต เวนแตจะไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวทิยาลัยใหเปนอยางอื่น

ข. หลักสูตร 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 114
หนวยกิต ประกอบดวย วิชาแกน หรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาเอก หรือ
วชิาชีพ ไมนอยกวา 60 หนวยกติ

ในจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกหรือวิชาชีพ 60 หนวยกิตนี้ จะตองมี
กระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป เปนจํานวนไมนอยกวา 45 หนวยกิต และในจํานวน 45 หนวยกิตนั้น
จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป เปนจํานวนไมนอยกวา 25 หนวยกิต เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวทิยาลัยใหเปนอยางอื่น
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ค. หลักสูตร 6 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 144
หนวยกิต ประกอบดวย วิชาแกน หรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 40 หนวยกิต และวิชาเอกหรือ
วชิาชีพ ไมนอยกวา 80 หนวยกติ

ในจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกหรือวิชาชีพ 80 หนวยกิตนี้ จะตองมี
กระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป เปนจํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต และในจํานวน 60 หนวยกิตนั้น
จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป เปนจํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวทิยาลัยใหเปนอยางอื่น

หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีก ไมนอยกวา
30 หนวยกิต

วิชาโท หมายถึง กลุมวิชาที่กําหนดใหเลือกเรียนเพื่อเสริมวิชาเอก หรือสงเสริม
ความถนัดของแตละบุคคล วิชาโทนี้จะตองเลือกจากสาขาวิชาอื่นนอกเหนือไปจากวิชาเอก และจะตอง
เลือกกลุมกระบวนวิชาตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย ในกรณีที่กําหนดใหมีวิชาโท ตองมี
จํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 15 หนวยกติ ทัง้นี้ นักศกึษาสามารถเลอืกเรยีนไดมากกวาหนึ่งกลุมวชิา

กระบวนวชิาใดที่นับเปนวชิาเอกไปแลว จะไมสามารถนับเปนวิชาเอกคู หรือวิชาโท
ในหลักสูตรนัน้ไดอกี

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง กระบวนวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรี นอกเหนอืไปจากวชิาเอกและวชิาโทของสาขาวิชานั้น หมวดวิชาเลือกเสรีมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

กระบวนวิชาใดที่นับเปนวิชาเลือกเสรีแลว จะไมสามารถนํามานับเปนวิชาศึกษา
ทั่วไป วชิาเอก หรอืวชิาโท ในหลักสูตรนัน้ไดอกี

ขอ 10 แผนกําหนดการศกึษา
หลักสูตรตองจัดทําแผนกําหนดการศกึษาไวอยางชัดเจน และดําเนนิการใหนักศกึษา

มคีวามรูความเขาใจในแผนกําหนดการศกึษา เพื่อใหสามารถลงทะเบยีนกระบวนวชิาใหสอดคลอง
กับหลักสูตรสาขาวชิานัน้

ขอ 11 การจัดสอบประมวลความรูภาษาอังกฤษ
หลักสูตรทุกหลักสูตรตองกําหนดใหนักศกึษาสอบประมวลความรูภาษาอังกฤษกอน

สําเร็จการศกึษา
ขอ 12 การบรหิารหลักสูตร

12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูที่มี
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คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยอยางนอย 2 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1
หลักสูตรในเวลาเดยีวกันไมได

หลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตัง้ ใหใชอาจารยประจําหลักสูตรแยกคนละชุด

12.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหอาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหมีภาระหนาที่ในการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

12.3 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
ในแตละหลักสูตร จะตองมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่ติดตาม

ประเมนิผลและพัฒนาหลักสูตร ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และใหคําปรกึษาอื่นๆ เกี่ยวกับวชิาการ

ขอ 13 การพัฒนาหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องทุก
5 ป

(ลงนาม) ......................................................
ตําแหนง.........................................


