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๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่และ
ห ลั ก สู ต ร เ ก่ า ที่ จ ะ ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป(๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘) 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

- ๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์
มาตรฐานนี้ เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอน
และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งให้
มีความสั ม พันธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล 
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และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา
นั้นๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่
มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบน
ฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อน าพา
ประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้น
การพัฒนาผู้ เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 
๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้าน
วิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรปริญญาตรี ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่
เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น  
๒ แบบ ได้แก่ 
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ 
สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา 
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้าน
วิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
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 ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดย
ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
สอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ 
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต 

๕. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย  
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกต ิ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 
ให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  
๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 
 
ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  
๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 
 
 
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์  
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ  
๕ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ  
๓ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับ
ระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง 
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

๖. การคิดหน่วยกิต 
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรือ
อภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
 

๗. การคิดหน่วยกิต 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
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๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือ
ทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลา
ฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๖.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืน
ใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  
๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 
๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า 
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร ทั้งนี้ 

๘. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
 
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
 
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
 
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิด
ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
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ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษา
แรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
๘. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่
ละหมวดวิชา ดังนี้ 

๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้ 

๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ 
สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนัก 
ในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้เป็นอย่างด ี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
ร า ย วิ ช า ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ม า แ ล้ ว ใ น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบั ตรวิ ช าชีพชั้ นสู งหรื อระดับ
อนุปริญญา ทั้งนี ้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชา
ที่จะศึกษาเ พ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๙.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจ
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
 
 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็น
รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 
 
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจ
ได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชา
เฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานได ้โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานได ้โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๘๔ หน่วยกิต 

๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
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๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มี
จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 
๔๒ หน่วยกิต 

๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มี
จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดย
ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่
มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒ หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  
๑๘ หน่วยกิต 

๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๔ 
หน่วยกิต 

๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต 

๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) 
ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 

๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะใน
ลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วย
กิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโท ต้องมี
จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต  
ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิม
จ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว 
วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วย
กิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโท ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียน
รายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียน
รายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอน
หน่วยกิต รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับ
นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเทียบโอน ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับ
นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเทียบโอน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๙. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอนไม่น้อยกว่า  
๕ คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแต่ละ
หลักสู ตรจะเป็นอาจารย์ประจ า เกินกว่ า  
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

๑๐. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
นั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได้ 
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ 
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตร
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะ
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ด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานใน
หน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้น
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
ข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน ๒ คน 
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานใน
หน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็น
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่ มี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓ 
กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์



~ 9 ~ 
 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้สอนต่อไปได้ 
ส า ห รั บ ก ร ณี ร่ ว มผ ลิ ต ห ลั ก สู ต ร กั บห น่ ว ย ง า น อ่ื น ที่ ไ ม่ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจ
ได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การ
ท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่
น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับ
อนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือ
ตามประกาศระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับ
อนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะ
เข้าศึกษา 
 
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนใน
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาค
การศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หาก
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า ๓.๕๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติ
ในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 
๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะ
ส าเร็จการศึกษาได้ดังนี้ 

๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  
๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา และจะส าเร็จการศึกษาได้ ดังนี้ 
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๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ 
ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ 
ไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 
๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
หากสถาบั น อุ ดมศึ กษ า ใ ดมี เ ห ตุ ผ ล และ 
ความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน  
๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
 
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน  
๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
 
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ 
ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
 
๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน ๙ หน่วยกิต 
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียน
เรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ 
ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๒. เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์การวัดผล 
เกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์ 
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียน
ครบตามจ านวนหน่ วยกิ ตที่ ก าหนดไว้ ใน
หลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและ 
การส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้จะต้อง
ก าหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์ 
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วย
กิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบ
หลักสูตรปริญญาตรี 
 
 
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่
แตกต่างจากนี้ จะต้องก าหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 
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๑๓. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นใน
กรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราช
กฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มี
การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่ อ
ปริญญา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยัง
มิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด
ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุก
หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑๔.๓ การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นักศึกษา 
๑๔.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 
(๑) การก ากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) อาจารย ์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๖. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 


