ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีค วามจาเป็น ต้องมีก ารปรับ ปรุงเกณฑ์ม าตรฐานดังกล่าวสาหรับการผลิต บัณ ฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของ
สาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้ น อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และ มาตรา ๑๖ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริหาร
ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่และหลักสูตร
เก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบั น อุดมศึกษาที่ เปิ ดสอนหลั กสู ตรนั้น ที่ มีห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบตามพัน ธกิจของ
การอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

๒
สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ต ามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร” หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจาที่ มี คุณ วุฒิ ต รงหรือ สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสูต ร” หมายถึง อาจารย์ป ระจาหลัก สูต รที่มีภ าระหน้า ที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จั ดการศึกษา โดยจะเป็ นอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรเกินกว่า ๑ หลั กสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากาลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสานึกของ
ความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย
ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อก ากั บส่ งเสริมกระบวนการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ เน้ น การพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กาหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๑.๑ หลั กสู ตรปริญ ญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิ ตให้ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างสร้างสรรค์
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติ
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ

๓
๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณ ฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทาวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือ
สถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
โดย ๑ หน่ ว ยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิ ตระบบทวิภ าค หรือ
๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่ วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่ว ยกิตระบบทวิภ าค หรือ
๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย

๔
๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘. จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๙.๑ หมวดวิช าศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิช าที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใส่ ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบัน อุด มศึก ษาอาจจัด วิช าศึก ษาทั่ว ไปในลัก ษณะจาแนกเป็น รายวิช าหรือ ลัก ษณะ
บูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิช าวิทยาศาสตร์กับ คณิตศาสตร์ ในสัดส่ว นที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๕
อนึ่ ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของ
รายวิช าที่ ได้ รั บ การยกเว้น ดั ง กล่ าว เมื่อ นั บ รวมกั บ รายวิช าที่ จะศึก ษาเพิ่ ม เติ มในหลั กสู ตรปริญ ญาตรี
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๙.๒.๒ หลัก สูต รปริญ ญาตรี (๔ ปี) ทางวิช าชีพ หรือ ปฏิบัติก าร ให้มีจานวนหน่ว ยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้ อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิ บัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
กาหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกาหนดต้องเรียนวิช าทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ
ทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
ในจานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๙๐ หน่วยกิต
๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
สถาบั นอุดมศึ กษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลั กษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิตของวิชาเอก
อีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรีย นเลือกเรีย นรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจานวนหน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
สถาบัน อุด มศึก ษาอาจยกเว้น หรือเทียบโอนหน่ว ยกิต รายวิช าในหมวดวิช าศึก ษาทั่ว ไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเทียบโอน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๖
๑๐. จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึก ษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑๐.๑.๒ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณ วุฒิ และคุณ สมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
กรณี ที่ มี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งส าหรั บ สาขาวิ ชาที่ ไม่ สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรครบตามจ านวน ทางสถาบั นอุ ดมศึ กษาต้ องเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้ส อน อาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณี ที่มี อาจารย์ประจาที่มี คุ ณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเที ยบเท่า และท าหน้ าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณีข องอาจารย์พิเศษอาจได้รับ การยกเว้น คุณ วุฒ ิป ริญ ญาโท แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
กรณี ร่ วมผลิ ตหลั กสู ตรกั บหน่ วยงานอื่ นที่ ไม่ ใช่ สถาบั นอุ ดมศึ กษา หากจ าเป็ น
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๗
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีข องหลัก สูต รปริญ ญาตรีท างวิช าชีพ หรือ ปฏิบัติก ารที่เน้น ทักษะด้า น
การปฏิบ ัต ิเชิ งเทคนิ คในศาสตร์ สาขาวิ ชานั้ น อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรอย่ างน้ อย ๒ ใน ๕ คน ต้ องมี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณี ร่ วมผลิ ตหลั กสู ตรกั บหน่ วยงานอื่ นที่ ไม่ ใช่ สถาบั นอุ ดมศึ กษา หากจ าเป็ น
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณี ที่หลั กสู ตรจัดให้ มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้ จัดอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และ
หากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น
ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ งส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรครบตามจ านวน ทางสถาบั นอุ ดมศึ กษาต้ องเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน
ในกรณี ที่ มี อาจารย์ ประจ าที่ มี คุ ณวุ ฒิ ปริญญาตรี หรือเที ยบเท่ า และท าหน้ าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
สาหรับ กรณีร่ว มผลิต หลัก สูต รกับ หน่ว ยงานอื่น ที่ไ ม่ใ ช่ส ถาบัน อุด มศึก ษา
หากจาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้น ต่าปริญญาตรี ห รือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิช าที่ส อนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับ หลัก สูต รปริญ ญาตรีท างวิช าชีพ หรือ ปฏิบัติก ารที่เ น้น ทัก ษะด้า นวิช าชีพ
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

๘
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็น ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า
๓.๕๐ ทุกภาคการศึก ษา อนึ่ง ในระหว่างการศึก ษาในหลัก สูต รแบบก้าวหน้า หากภาคการศึก ษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่ งมีผ ลการเรีย นต่ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับ คะแนนหรือ เทีย บเท่า จะถือ ว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติ ในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสาเร็จการศึกษาได้ ดังนี้
๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หากสถาบั น อุดมศึกษาใดมีเหตุผ ลและความจาเป็ น การลงทะเบียนเรียนที่มีจานวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่า
ของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่า
เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ใช้ ร ะบบการวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ างจากนี้ จะต้ อ ง
กาหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้

๙
๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้
กาหนดชื่ อไว้ ในพระราชกฤษฎี กา หรื อกรณี ที่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาใดไม่ มี การตราพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

