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 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช ้
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
สำาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในคราวประชมุครัง้ที ่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 “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
  ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง “การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบั 
ปรญิญาตร ี(ต่อเนือ่ง) ของสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๔. ในประกาศกระทรวงนี้
  “อาจารย์ประจำา” หมายถงึ บคุคลทีด่ำารงตำาแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๘
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รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนัน้ ท่ีมหีน้าท่ี 
รบัผดิชอบตามพันธกจิของการอดุมศึกษา และปฏบิติัหน้าทีเ่ต็มเวลา 
  สำาหรบัอาจารย์ประจำาท่ีสถาบนัอดุมศึกษารบัเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้ 
เริม่บงัคบัใช้ต้องมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารย์ประจำา
   “อาจารย์ประจำาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขา 
วชิาดงักล่าว ทัง้น้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลกัสตูรหลายหลกัสตูรได้ในเวลาเดยีวกนั 
แต่ต้องเป็นหลักสตูรทีอ่าจารย์ผูน้ัน้มคีณุวฒุติรงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลกัสตูร
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ม ี
ภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคมุคณุภาพ การติดตามประเมนิผลและการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 
หลักสูตรต้องอยู่ประจำาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการ 
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซำ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำา 
 ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  มุง่ให้การผลติบณัฑติมคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาระดบั 
อดุมศกึษาของชาต ิปรชัญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของสถาบนัอดุมศกึษา และมาตรฐาน 
วิชาการและวชิาชพีทีเ่ป็นสากล ให้การผลติบณัฑติระดับอดุมศกึษาอยูบ่นฐานความเชือ่ว่า 
กำาลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำานึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ 
ประโยชน์ต่อสงัคม และมศัีกยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภมูปัิญญาไทย ภายใต้กรอบ 
ศลีธรรมจรรยาอันดงีาม เพือ่นำาพาประเทศสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืและทดัเทยีมมาตรฐานสากล 
      ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่กำากบัส่งเสริมกระบวนการผลติบณัฑติทีเ่น้นการพฒันา 
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 หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ ทีมุ่ง่ผลติบัณฑติให้มคีวามรอบรู ้
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำาความรู ้ 
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
        ๕.๑.๒ หลกัสตูรปรญิญาตรีแบบก้าวหน้าทางวชิาการ ซ่ึงเป็นหลกัสตูร 
ปรญิญาตรีสำาหรับผู้เรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ  มุง่เน้นผลติบณัฑิตท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ 
ระดับสงู โดยใช้หลกัสตูรปกติทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรยีน โดยกำาหนดให้ 
ผูเ้รยีนได้ศกึษาบางรายวิชาในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้ว และสนบัสนนุให้ผูเ้รยีน
ได้ทำาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
  ๕.๒ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏิบัตกิาร แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
           ๕.๒.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร ทีมุ่ง่ผลติบณัฑติ 
ให้มคีวามรอบรู ้ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเน้นความรู ้สมรรถนะและทักษะด้านวชิาชีพ 
ตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวชิาชพี หรือมสีมรรถนะและทักษะด้านการปฏบัิตเิชิงเทคนคิ 
ในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
    หลกัสตูรแบบนีเ้ท่านัน้ทีจ่ดัหลกัสตูรปรญิญาตร ี (ต่อเนือ่ง) ได้ 
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
                หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ต่อเนือ่ง) ถอืเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสูตร 
ปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถ้วน และให้ระบุคำาว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
              ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรสำาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้
สมรรถนะทางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารขัน้สงู โดยใช้หลกัสตูรปกตท่ีิเปิดสอนอยูแ่ล้ว ให้รองรบั 
ศกัยภาพของผูเ้รยีน โดยกำาหนดให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาบางรายวชิาในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดสอน 
อยูแ่ล้ว และทำาวจิยัทีลุ่่มลกึหรือได้รบัการฝึกปฏบิตัขิัน้สงูในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน 
ประกอบการ 
    หลกัสตูรปรญิญาตรีแบบก้าวหน้าทางวชิาการหรอืทางวชิาชพี
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 หรอืระบบจตุรภาค 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 หรอื ๒ หน่วยกติระบบทวภิาค เทยีบได้กบั ๓ หน่วยกติระบบจตรุภาค
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
 ๗. การคิดหน่วยกิต
  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๓ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๔ การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มจีำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ หน่วยกติ ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๑๒ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบียนเรยีนเตม็เวลา 
และไม่เกนิ ๑๘ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เต็มเวลา
  ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 
และไม่เกนิ ๖ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา ทัง้นี ้ให้นบัเวลาศกึษา
จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
 ๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
  ๙.๑ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมายถงึ หมวดวชิาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
   สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจำาแนกเป็นรายวชิา 
หรอืลกัษณะบรูณาการใด ๆ  ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้หาวชิาท่ีครอบคลมุสาระของกลุม่วิชา 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจำานวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
อาจได้รบัการยกเว้นรายวชิาทีไ่ด้ศกึษามาแล้วในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นสูงหรือ 
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมือ่นบั 
รวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต
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  ๙.๒ หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วิชาแกน วชิาเฉพาะด้าน วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำานวน
หน่วยกิตรวม ดังนี้
   ๙.๒.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรี (๔ ปี) ทางวชิาการ ให้มจีำานวนหน่วยกิต 
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 หน่วยกติ ในจำานวนนัน้ต้องเป็นวชิาทางทฤษฎไีม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกติ
   ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
   ๙.๒.๔ หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มจีำานวนหน่วยกติ 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
    สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะ 
วิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำานวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ และวชิาโทต้องมีจำานวหน่วยกติไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณ ี
ที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจำานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต และให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
    สำาหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียน 
วิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามทีต่นเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสตูร 
ระดับปริญญาตรีโดยให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
   สถาบนัอดุมศึกษาอาจยกเว้นหรอืเทยีบโอนหน่วยกติรายวชิาในหมวด 
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 หรือมตีำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ 
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
   ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน 
    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก 
ให้จดัอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุแิละคณุสมบตัติรงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขาวชิา
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
     กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรครบตามจำานวน ทางสถาบันอดุมศกึษาต้องเสนอจำานวน 
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
   ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำาแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
     ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าและทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้
     ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตร 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
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    ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่า หรอืมตีำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ 
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 
ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
                       สำาหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวิชาชพีหรอืปฏิบตักิาร ทีเ่น้น 
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
    กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบัน 
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 
    กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษา หากจำาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒ ิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จดั 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ทีเ่ปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรือปฏิบัติการ 
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมี 
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
    กรณทีีม่คีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ 
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จำานวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให ้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
          ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ทีม่คีณุวฒุขิัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืมีตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่า และทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
    สำาหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช ่
สถาบนัอดุมศกึษา หากจำาเป็น บคุลากรทีม่าจากหน่วยงานนัน้อาจได้รบัการยกเว้นคณุวุฒิ 
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูร้บัผดิชอบรายวิชานั้น
    สำาหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารทีเ่น้น 
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 
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 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 ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้กำาหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยปริญญา 
ในสาขาวชิา และอกัษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา ให้ใช้ชือ่ปรญิญาตามหลกัเกณฑ์การกำาหนด 
ชื่อปริญญา ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด
 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำาหนดระบบการประกัน 
คณุภาพของหลกัสตูร โดยมอีงค์ประกอบในการประกนัคณุภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คอื
  (๑) การกำากับมาตรฐาน
  (๒) บัณฑิต
  (๓) นักศึกษา
  (๔) อาจารย์
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี 
การประเมนิและรายงานผลการดำาเนนิการของหลกัสตูรทกุปีการศกึษา เพือ่นำาข้อมลูท่ีได้ 
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
ทุกรอบ ๕ ปี
 ๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น 
เป็นที่สุด

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

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง


