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ร่าง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ปรับเปล่ียนเป็นตัวหนังสือสีแดงขีดออก (ตัดทิ้ง) ตัวหนังสือทาสีฟ้า คือ
เพิ่มเติม 

เหตุผลที่เปล่ียน 

     โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น ของสาขาวิชาการและ
วิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้า
ของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป    
     ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 
     ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”  
     ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี ้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีท ุกสาขาวิชาที ่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที ่จะปรับปรุงใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
     ๓. ให้ยกเลิก   
         ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
         ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓” ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
     ๔. ในประกาศกระทรวงนี้   
         “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา     
         สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี ้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนน ทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร   

 
การเทียบโอน Credit Bank + Non Degree สนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยทำข้ามสถาบัน โดยมีการวางแนวทางและขอ
ความเห็นจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 
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         “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยา
การ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน   
         “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา  
     ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์  
         มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่ากําลังคนที่มีคุณภาพต้อง
เป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้
กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล     
         ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดํารง
ตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์  ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม  ท้ังในระดับท้องถิ่นและ
สากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้   
         ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่    
               ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทกัษะด้าน
วิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์      
               ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่    
               ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ 
สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา  
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หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้
ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  
                        หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร    
               ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้
ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือ
สถานประกอบการ       
                        หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต  

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน ได้กับ
การศึกษาภาคปกติ    
     สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้  
          ระบบไตรภาค      
               ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์      
               โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิ
ตระบบไตรภาค  
          ระบบจตุรภาค  
               ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์      
               โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิ
ตระบบจตุรภาค  
               สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิต
กับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

๗. การคิดหน่วยกิต  
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         ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระ
บบทวิภาค   
         ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติทีใ่ช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค   
         ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค   
         ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
     ๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา   
         ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   
         ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปี การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   
         ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   
         ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษา
แรกที่รับเข้าศึกษา ในหลักสูตรนั้น  
     ๙. โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวด
วิชา ดังนี้   

         ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม  พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นการศึกษาเพื่อสร้างคุณค่าของมนุษย์ที่มี
ผลต่อสังคมโลก ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยองค์ความรู้สอดคล้องกับศาสตร์หลักของนักศึกษา โดย
การเรียนการสอนและการประเมินให้จัดในรูปแบบกิจกรรมและ S/U โดยให้สะท้อนของ niche area ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องม่ันใจว่านักศึกษา
ต้องมีจริงจึงสามารถจัดเป็นแบบ S/U ได้ เช่น entrepreneurial skills หรือ digital literacy และให้สถาบันมีการสอนในวิชาการด้านบุคลิกภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
(General Education) เน้นการบ่มเพาะ “บุคลิกภาพ 
(Character)” บัณฑิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น 
และสังคม และเน้นการบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สอดแทรก  
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ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้สถาบันควรให้ความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมให้สถาบันเป็นผู้
กำหนดโดยสถาบันต้องสามารถช้ีให้เห็นว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนด 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ  ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
สาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต   
               อนึ ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื ่อง) อาจได้รับการยกเว้น รายวิชาที ่ได้ศึกษามาแล้วในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษา
เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต   

๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน
ได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้    
               ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต    
               ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดย
ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่ มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ 
และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  
                       หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่
น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต    
               ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๙๐ หน่วยกิต    
               ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต    
                        สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้ องมี
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม 
จํานวนหน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต      
                        สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามทีต่นเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

ผสมผสานที่สอดรับ กลมกลืน 
และเป็นเนื้อเดียวกันอยา่งเป็นระบบกับหมวดวิชาหลัก 
และเฉพาะของวิชาชีพ 
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สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับ
นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการเทียบโอน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์     
           ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย    
                   ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้ง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    
                   ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน  
                               กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ  ๓  คน    
                              กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี    
                   ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
                              ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้    
                              ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า   หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคล ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ปรับเปล่ียนเป็นตัวหนังสือสีแดงขีดออก (ตัดทิ้ง) ตัวหนังสือทาสีฟ้า คือ
เพิ่มเติม 

เหตุผลที่เปล่ียน 

                               สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ    
                                กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับ
การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงาน
แห่งนั้น มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี    

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน  
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒  ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน       

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับ
การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงาน
แห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี     

กรณีทีห่ลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ เชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓                

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี    

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่ อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๘ จะประกาศใช้  ให้สามารถ ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้     
                                       สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานใน
หน่วยงานแห่งนั้น มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ปรับเปล่ียนเป็นตัวหนังสือสีแดงขีดออก (ตัดทิ้ง) ตัวหนังสือทาสีฟ้า คือ
เพิ่มเติม 

เหตุผลที่เปล่ียน 

                                        ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น     
                                        สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพนั้น ๆ  

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     
           ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ป ี จะต้องเป็นผู้สําเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
           ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับ
อนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา   
           ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่ง
มีผลการเรียนต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียน จำนวนหน่วยกิตได้แต่ละภาคการศึกษา ตามที่สถาบันกำหนด ได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และ
ไม่เกิน ๒๒  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสําเร็จ การศึกษาได้  ดังนี้   

๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา   

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา   

๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 
๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา    

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลงทะเบียน จะปลดล๊อคให้อิสระกับแต่ละหลักสูตร เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับศาสตร์ที่จะศึกษา หรอื 
การศึกษาข้ามศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ปรับเปล่ียนเป็นตัวหนังสือสีแดงขีดออก (ตัดทิ้ง) ตัวหนังสือทาสีฟ้า คือ
เพิ่มเติม 

เหตุผลที่เปล่ียน 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มี จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  เกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบ ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จาก
ระบบ ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี     
           สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกําหนด ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้  

๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสํ าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ช่ือ
ปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ ปริญญาใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่ มี
การตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด ช่ือปริญญา ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
     ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่สถาบันกำหนด  โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ  

(๑) การกํากับมาตรฐาน   
(๒) บัณฑิต   
(๓) นักศึกษา   
(๔) อาจารย์   
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
(๖) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

     ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกนัคุณภาพ ให้ความคล่องตัวกับสถาบัน โดยให้สถาบัน
กำหนด 

 


