
ตารางสรุปการกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสตูรที่กําหนดในมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2552 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1. สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หรือ 
2. มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 4 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ํา
กว่า 42 หน่วยกิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาทางธุรกิจไม่ต่ํากว่า 30 หน่วยกิต และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ํา
กว่า 30 หน่วยกิต หรือ 
2. มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ํากว่า 30 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการ
ทํางานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี 

2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 

1. สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาไม่ต่ํากว่า 2 ปี 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ สําหรับอาจารย์ที่สอน
ด้านการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์จะต้องมีในอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 
3. ปฏิบัติการพยาบาล สอน หรือวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพและการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
4. กรณีเป็นอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได้ และสภาการพยาบาลให้
การเห็นชอบ 



มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
      ทั้งนี้ จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่า จํานวน 5 คน ตามที่กําหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์การสอนทางการพยาบาล
ครบทุกสาขาหลักทางการพยาบาล ได้แก่ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ การพยาบาล
อนามัยชุมชน การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลเด็ก และการพยาบาลแม่และเด็ก 
หรือสูติศาสตร์  

3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาโลจิสตกิส์ พ.ศ. 2552 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางโลจิสติกส์หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน 
2. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละ
หัวข้อมาเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม พ.ศ. 2553 

1. จํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ คือมี จํานวน 5 คน และในจํานวน
นี้ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน ในกรณีที่คุณวุฒิ
การศึกษาสัมพันธ์กับสาขาวิชา ควรมีประสบการณ์ทํางานในสาขาวิชาชีพตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงว่ามีความรู้
ความเข้าใจในระบบการทํางานของอุตสาหกรรมนี้ 

5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการบัญช ีพ.ศ. 2553 

1. อาจารย์ประจํา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2. อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาการบัญชี หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชํานาญการ หรือมี
ประสบการณ์ทางวชิาชีพบัญชีโดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพบัญชี 

7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรห้าปี) เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554 

อาจารย์ประจาํ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   เนื่องจากการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาระสําคัญส่วนหนึ่งคือการ
จัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย ดังนั้นสถาบันการศึกษาจะต้องมีอาจารย์
ประจําที่สําเร็จการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเป็นผู้ได้รับใบ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามภาระงานสอนวิชาแพทย์



มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
แผนไทย สําหรับระดับคุณวุฒิมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
     1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 อาจารย์ประจําทุกคนที่สอนในสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ จะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 
     2. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจําที่สอนในสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ร้อยละ 50 จะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท 

9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554 อาจารย์ประจาํ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

10. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 

1. จํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจํานวน 5 คน และในจํานวนนี้ต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่ง
ทางตําแหน่งวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้ชํานาญการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทย และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน 

11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ พ.ศ. 2554 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

12. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 

คุณสมบัตอิาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการที่
มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํา
กว่าระดับปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า และตอ้งสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชากายภาพบําบัด 
และถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

13. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต คุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ ในปัจจุบัน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด 
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียด
อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน 
2. ปริญญาโท และปริญญาเอก คุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ ในปัจจุบัน และอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องสํ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา



มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
กายภาพบําบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดอื่นๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน 

14. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาทันแพทยศาสตร ์พ.ศ. .... 

1. ผู้มีคุณวุฒิอย่างน้อยทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือแพทยศาสตรบัณฑิต และต้อง
ได้รับอย่างน้อยประกาศนียบัตรทางการแพทย์คลินิก สาขาทางทันตกรรม หรือเวช
กรรม 
2. ผู้มีคุณวุฒิอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องมีคุณวุฒิอย่างต่ําระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อหลักสูตร หรือมีตําแหน่งวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อหลักสูตร 
3. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษา 
4. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
5. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6. มีความรู้ในด้านการเรียนการสอน 
7. มีหน้าที่ในการสอน หรือการวิจัย หรือการให้บริการวิชาการตามสัดส่วนที่สถาบัน
กําหนด 
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