
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  21  แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  6/๒๕๖๕  
(นัดพิเศษ)  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  โดยใช้ส าหรับหลักสูตร 

ที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
๓. ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“อาจารย์ประจ า”  หมายถึง  บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์ 

ศาสตราจารย ์ และต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับ   
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรืออนุมัติ   มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

“คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร”  หมายถึง  คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชา  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชา 
ไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้  ให้หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร  หรือคุณวุฒิอื่น 
แต่มีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตร
สาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   โดยการพิจารณา
คุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล  
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  
ในกรณีนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน  ๒  คน 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“การตกลงร่วมผลิต”  หมายถึง  การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ   

“องค์กรภายนอก”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัท
ดังกล่าว  และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

“ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”  หมายถึง  การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐาน
รับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ   หรือหลักฐานรับรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณี 
ที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาที่คณะกรรมการก าหนด 

๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ 
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ที่เป็นสากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอดุมศกึษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มคีุณภาพ  ต้องเป็นบุคคล
ที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง
บนฐานภูมิปัญญาไทยภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล 

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการ

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยอาจมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เน้นความรู้และทักษะ 
ด้านวิชาการ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  แต่ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศกึษาบางรายวชิา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยทางวิชาการที่ลุ่มลึก   หลักสูตร
ก้าวหน้าแบบวิชาการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   เน้นความรู้   สมรรถนะและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพหรือ 
มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ  โดยผ่านการปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ   

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  โดยถือ 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น  ๆ  
โดยครบถ้วน  และให้ระบุค าว่า  “ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

    สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรี   (ต่อเนื่อง)  
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการหรือทักษะวิชาชีพอยู่แล้วให้มีความรู้  
ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม  เพ่ือให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 
เชิงวิชาการ  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา  
และการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของการท างานตามสภาพจริง  
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ความตอ้งการนกัปฏิบัตขิั้นสูงตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร   

    ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
มาแล้ว  และหากเป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูง  โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยก าหนดให้
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ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว   และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับ 
การฝึกปฏิบัติขั้นสูงในองค์กรหรือสถานประกอบการ  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒   
ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  หรือเทียบเคียงได ้
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้ก าหนดระยะเวลา 
และจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น  ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษาเทียบเคียงได้ 
กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วยการเรียนรู้
เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบทวิภาค  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติการฝึกงานหรือ 
การฝึกภาคสนาม  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๗. การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๓. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๕ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 

การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลา 
การศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว 
เป็นผู้ก าหนด 

๘. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ   ๔  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต   
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 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ   ๕  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต   

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรีมีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า   ๖  ปี  มีจ านวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  หน่วยกิต   

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 
๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา 

เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อม

ส าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต  เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่   ๒๑  
อย่างครบถ้วน  เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา  เป็นผู้ที่
สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก   
เป็นบุคคลที่ด ารงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด   
ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวชิาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเปน็รายวชิาหรอืลักษณะ
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  และต้องแสดงการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจน 

  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้   ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ของหมวดวิชาเฉพาะ  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)   
ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๔๒  หน่วยกิต  ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎี
ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 
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  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต   

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว   วิชาเอกคู่    
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และวิชาโท
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  
หน่วยกิต  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต   

 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถ 
วัดมาตรฐานได้   โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา   

๑๐. คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และจ านวนอาจารย์ 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ 
การท างานในองค์กรแห่งนั้น  หรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๕  คน 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๓  คน   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหนา้ที ่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จะประกาศใช้ให้สามารถ 
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ส าหรับหลักสูตรที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา  หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้น 
หรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา   ตลอดระยะเวลาของ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   และหลักสูตรปริญญาตรี   
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง 

    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและ 
มีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๖  ป ี

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๕  คน 

    ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน
ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ   

    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๓  คน   

    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ   
๓  คน  และต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

    กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   พ.ศ.  ๒๕๖๕   
จะประกาศใช้  ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ส าหรับหลักสูตรที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา  หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือ 
การท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ป ี

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น   ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ   
ต้ อ ง มี อ าจ า รย์ ป ระจ า ร่ ว ม รั บผิ ด ชอบกระบวนการ เ รี ย นก ารสอนและ พัฒนานั กศึ กษา   
ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย   

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี
แบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษาในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า   
หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า   ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน 
หรือเทียบเท่า  จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาค 
การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้  โดยการอนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษา  แต่ต้อง 
ไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร  โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องก าหนดให้ม ี
ค่าเทียบเคียงกันได้ 

 การพ้นสภาพโดยไม่ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  ให้ระบุชื่อปริญญา  ชื่อสาขาวิชา  และชื่อรายวิชา   

ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่คณะกรรมการรับรอง 
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้   หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕


