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กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง 
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นิยามศัพท์ ไม่ระบุ "คณะกรรมการ" หมำยถึง คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
“อาจารย์ประจ า” หมำยถึง บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น 
ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ 

 
 
ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำที่สถำบันอุดมศึกษำรับเข้ำใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มำตรฐำนนี้

เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบควำมสำมำรถภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เร่ือง มำตรฐำนควำมสำมำรถ
ภำษำอังกฤษของอำจำรย์ประจ ำ 

"อาจารย์ประจ า" หมำยถึง บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ และต ำแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่ำในสถำบันอุดมศึกษำ
แห่งนั้นตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด หรือบุคคลในองค์กรภำยนอกที่มี
กำรตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำ และ         
มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำที่สถำบันอุดมศึกษำรับเข้ำใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มำตรฐำนนี้
เริ่มใช้บังคับต้องมีคะแนนทดสอบควำมสำมำรถภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ที่  
สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยใน
สำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ใน
เวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อำจำรย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำวิชำของหลักสูตร  

"อาจารย์ประจ าหลักสูตร" หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตรที่สภำสถำบันอุดมศึกษำเห็นชอบหรืออนุมัติ    
มีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถเป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน 

 
     “คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” หมำยถึง คุณวุฒิที่ก ำหนดไว้

ในมำตรฐำนสำขำวิชำที่ประกำศไปแล้ว  หำกสำขำวิชำใดยังไม่มีประกำศ
มำตรฐำนสำขำวิชำ หรือประกำศมำตรฐำนสำขำวิชำไม่ได้ก ำหนดเรื่องนี้ไว้ ให้
อ้ำงอิงจำกกลุ่ มสำขำวิชำ เดี ยวกัน ในตำรำงของ  ISCED (International 
Standard Classification of Education) 

"คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร" หมำยถึง คุณวุฒิที่ก ำหนดไว้
ในมำตรฐำนสำขำวิชำ หำกสำขำวิชำใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนสำขำวิซำ หรือ
ประกำศมำตรฐำนสำขำวิชำไม่ได้ก ำหนดเรื่องนี้ไว้ ให้หมำยถึงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง
กับวิซำกำรหรือวิชำชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอ่ืนแต่มีประสบกำรณ์ตรงที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร
สำขำวิชำนั้นบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยกำรพิจำรณำคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภำสถำบันอุดมศึกษำ 
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 “อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร” หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ มี
ภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ กำร
วำงแผน  กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมประเมินผล และกำรพัฒนำหลักสูตร 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรในเวลำ
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำร ให้เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำมำรถซ้ ำได้ไม่
เกิน 2 คน 

คงเดิม 

 “อาจารย์พิเศษ” หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ คงเดิม 
     “การตกลงร่วมผลิต” หมำยถึง กำรท ำข้อตกลงร่วมมือกันอย่ำงเป็นทำงกำร

ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับองค์กรภำยนอกในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรระดับนโยบำย
ขององค์กรภำยนอกนั้น ๆ  

"การตกลงร่วมผลิต" หมำยถึง กำรท ำข้อตกลงร่วมมือกันอย่ำงเป็นทำงกำร
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับองค์กรภำยนอกในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรภำยนอกนั้น ๆ 

     องค์กรภำยนอกต้องเป็นสถำบันอุดมศึกษำในหรือต่ำงประเทศที่ได้รับกำร
รับรองจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรศึกษำของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วย
รำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำหรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน 
หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ำนั้น 
    หำกเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอ 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำเปน็รำยกรณี โดยต้องแสดงศักยภำพและ
ควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตบณัฑิตของบริษัทดังกลำ่ว 

"องค์กรภายนอก" หมำยถึง สถำบันอุดมศึกษำในหรือต่ำงประเทศที่ได้รับกำร
รับรองจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรศึกษำของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำหรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือ
บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ำนั้น 

หำกเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภำสถำบันอุดมศึกษำ โดยต้องแสดงศักยภำพและ        
ควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่ำว และต้องให้ได้คุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

    “ประสบการณ์ ด้านปฏิบัติการ” หมำยถึง กำรท ำงำนร่วมกับสถำน
ประกอบกำรโดยมีหลักฐำนรับรองผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดประโยชน์กับสถำน
ประกอบกำร หรือมีผลงำนทำงวิชำกำรประเภทกำรพัฒนำเทคโนโลยี  หรือ
ผล งำน ส ร้ ำ งส รรค์ ด้ ำน วิ ท ยำศ ำสตร์ แล ะ เท ค โน โลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ

"ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ" หมำยถึง กำรท ำงำนร่วมกับสถำนประกอบกำร
โดยมีหลักฐำนรับรองผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดประโยชน์กับสถำนประกอบกำร 
หรือหลักฐำนรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หรือมีผลงำนทำงวิชำกำรประเภท
กำรพัฒนำเทคโนโลยี หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่
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ภำคอุตสำหกรรมเผยแพร่มำแล้ว เก่ียวข้องกับภำคอุตสำหกรรมเผยแพร่มำแล้ว 
ชื่อปริญญา สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ

และอักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญำตำมที่ก ำหนดในพระรำช-
กฤษฎีกำนั้น ในกรณีที่ปริญญำใดยังมิได้ก ำหนดชื่อไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ หรือ
กรณีที่สถำบันอุดมศึกษำใดไม่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำใน
สำขำวิชำ และอักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ให้ใช้ชื่อปริญญำตำมหลักเกณฑ์      
กำรก ำหนดชื่อปริญญำตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด 

สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ
และอักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญำตำมที่ก ำหนดในพระรำช-
กฤษฎีกำนั้น ในกรณีที่ปริญญำใดยังมิได้ก ำหนดชื่อไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ หรือ
กรณีที่สถำบันอุดมศึกษำใดไม่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำใน
สำขำวิชำ และอักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ให้ใช้ชื่อปริญญำตำมหลักเกณ ฑ ์    
กำรก ำหนดชื่อปริญญำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ปรัชญาและวัตถุประสงค ์ มุ่งให้กำรผลิตบัณฑิตมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับ 
อุดมศึกษำของชำติ ปรัชญำของกำรอุดมศึกษำ ปรัชญำของสถำบันอุดมศึกษำ 
และมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพที่เป็นสำกล ให้กำรผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษำ
อยู่บนฐำนควำมเชื่อว่ำก ำลังคนที่มีคุณภำพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส ำนึกของควำม
เป็นพลเมืองดีที่สร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง
บนฐำนภูมิปัญญำไทย ภำยใต้กรอบศีลธรรมจรรยำอันดีงำม เพื่อน ำพำประเทศสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและทัดเทียมมำตรฐำนสำกล 

คงเดิม 

 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก ำกับส่งเสริมกระบวนกำรผลิตบัณฑิตที่เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีลักษณะของควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรมภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ ที่มีกำรสื่อสำรแบบไร้พรมแดน มีศักยภำพ
ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมกรอบมำตรฐำน
และจรรยำบรรณที่ก ำหนด สำมำรถสร้ำงสรรค์งำนที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสำกล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

คงเดิม 

 1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่  
    1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควำมรอบรู้      

ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เน้นควำมรู้และทักษะด้ำนวิชำกำร สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก ่
    1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควำมรอบรู้     

ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ โดยอำจมีกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 
เน้นควำมรู้และทักษะด้ำนวิชำกำร สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
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การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

สถำนกำรณ์จริงได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
     1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร     

ปริญญำตรีส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภำพ
ของผู้เรียน โดยก ำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษำบำงรำยวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำที่  
เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท ำวิจัยที่ลุ่มลึกทำงวิชำกำร 

 

    1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิซาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปริญญำตรีส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มุ่งเนั้นผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว แต่ให้เสริมศักยภำพ
ของผู้เรียนโดยก ำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษำบำงรำยวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำที่เปิด
สอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท ำวิจัยทำงวิชำกำรที่ลุ่มลึก  หลักสูตร
ก้ำวหน้ำแบบวิชำกำรต้องมีกำรเรียนรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 
หน่วยกิต 

 2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเปน็ 2 แบบ ได้แก ่ 
   2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ควำมรอบรู้ ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เน้นควำมรู้ สมรรถนะและทักษะด้ำน
วิชำชีพตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนวิชำชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำร
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ โดยผ่ำนกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
หรือสหกิจศึกษำ  

หลักสูตรแบบนี้เท่ำนั้นที่จัดหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพรำะ     
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะกำรปฏิบัติกำรอยู่แล้ว ให้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำรมำกยิ่งขึ้น 
รวมทั้งได้รับกำรฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  

หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญำตรี 
และจะต้องสะท้อนปรัชญำและเนื้อหำสำระของหลักสูตรปริญญำตรีนั้นๆ  โดย
ครบถ้วน และให้ระบุค ำว่ำ “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ำยชื่อหลักสูตร  

2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเปน็ 2 แบบ ได้แก ่
    2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้

มีควำมรอบรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เน้นควำมรู้ สมรรถณะและทักษะด้ำน
วิชำกำรและวิชำชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรปฏิบัติเชิงเทคนิคในศำสตร์
สำขำวิชำนั้น ๆ โดยผ่ำนกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 

หลักสูตรแบบนี้เท่ำนั้นที่จัดหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ได้ โดย  
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญำตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญำและเนื้อหำ
สำระของหลักสูตรปริญญำตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค ำว่ำ  "ต่อเนื่อง"  
ในวงเล็บต่อท้ำยชื่อหลักสูตร 

สถำบันอุดมศึกษำที่ต้องกำรผลิตบุคลำกรในระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) 
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะกำรปฏิบัติกำรหรือทักษะวิชำชีพ
อยู่แล้วให้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำรมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับกำรฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 
เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติเชิงวิชำกำร โดยเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบมีส่วนร่วมระหว่ำงสถำนประกอบกำรกับสถำบันอุดมศึกษำ และกำรบริหำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรภำคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของกำรท ำงำน
ตำมสภำพจริง เพื่อให้นักศึกษำบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่สำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรนักปฏิบัติขั้นสูงตำมเจตนำรมณ์ของหลักสูตร 
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ในด้ำนอำจำรย์ผู้สอนจ ำนวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำน
ปฏิบัติกำรมำแล้ว และหำกเป็นผู้สอนจำกสถำนประกอบกำรต้องมีควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

     2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่ง
เป็นหลักสูตรส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ 
สมรรถนะทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำรขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว
ให้รองรับศักยภำพของผู้เรียน โดยก ำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษำบำงรำยวิชำในระดับ
บัณฑิตศึกษำที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท ำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับกำรฝึกปฏิบัติขั้นสูง
ในหน่วยงำน องค์กร หรือสถำนประกอบกำร  

         หลักสูตรปริญญำตรีแบบก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือทำงวิชำชีพหรือ
ปฏิบัติกำร ต้องมีกำรเรียนรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต  

    2.2 คงเดิม 
 

ระบบการจดัการศึกษา     ระบบทวิภาค 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำค
กำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์  สถำบันอุดมศึกษำที่
เปิดกำรศึกษำภำคฤดูร้อนให้ก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับกำรศึกษำภำคปกติ 

    ใช้ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ        
1 ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ หรือเทียบเคียง
ได้ไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ สถำบันอุดมศึกษำที่ เปิดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน       
ให้ก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
กำรศึกษำภำคปกติ 

    ระบบไตรภาค  1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำค
กำรศึกษำปกติมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 

   1 หน่วยกิตระบบไตรภำค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภำค หรือ           
4 หน่วยกิตระบบทวิภำค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภำค 

   ระบบจตุรภาค 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 4 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำค
กำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 10 สัปดำห์ 

   1 หน่วยกิตระบบจตุรภำค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภำค หรือ            

ไม่ระบ ุ
 
 
 
ไม่ระบ ุ
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

2 หน่วยกิตระบบทวิภำค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภำค  

     สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำระบบอ่ืน ให้แสดงรำยละเอียดเก่ียวกับ
ระบบกำรศึกษำนั้น รวมทั้งรำยละเอียดกำรเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภำค
ไว้ในหลักสูตร 

สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบอ่ืน ให้มีกำรนับระยะเวลำในกำรศึกษำ
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภำค โดยให้สภำสถำบันอุดมศึกษำเป็นผู้ก ำหนด ซึ่งจะต้อง
แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับระบบกำรศึกษำนั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ประกอบด้วย
รำยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลำของหน่วยกำรเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิตใน
ระบบทวิภำค รำยวิชำภำคทฤษฎีและรำยวิชำภำคปฏิบัติ กำรฝึกงำนหรือกำรฝึก
ภำศสนำม กำรท ำโครงงำนหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้มีควำม
สอดคล้องและเหมำะสมกับระบบกำรจัดกำรศึกษำที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

การคิดหน่วยกิต 1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลำบรรยำย หรืออภิปรำยปัญหำไม่น้อยกว่ำ       
15 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

1. คงเดิม 

 2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลำฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมงต่อ                       
ภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

2. คงเดิม 

 3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อ           
ภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

3. คงเดิม 

 4. การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลำ  ท ำโครงงำนหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ
ปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

4. คงเดิม 

 ไม่ระบ ุ 5. กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนด
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ข้างต้น กำรนับระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมนั้นต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำ
เท่ำกับ 1 หน่วยกิต ให้เป็นไปตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

    สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทวิภำค ให้นับ
ระยะเวลำกำรศึกษำและกำรคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภำค โดยให้
สภำสถำบันอุดมศึกษำดังกล่ำวเป็นผู้ก ำหนด 

จ านวนหน่วยกิตรวมและ
ระยะเวลาการศึกษา 
  

1. หลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี) ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 120 
หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ 
และไม่เกิน 12 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

2. หลักสูตรปริญญำตรี (5 ปี) ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 150 
หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 10 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ 
และไม่เกิน 15 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

3. หลักสูตรปริญญำตรี (ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี) ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 
180 หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 12 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลำ และไม่เกิน 18 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

4. หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ      
72 หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 4 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลำ และไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ   
ทั้งนี้ ให้นับเวลำศึกษำจำกวันที่เปิดภำคกำรศึกษำแรกที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรนั้น 

1. หลักสูตรปริญญำตรีที่มีระยะเวลำกำรศึกษำปกติ 4 ปี มีจ ำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่ำ 120 หน่วยกิต 

 
2. หลักสูตรปริญญำตรีที่มีระยะเวลำกำรศึกษำปกติ 5 ปี มีจ ำนวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่ำ 150 หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรปริญญำตรีมีระยะเวลำกำรศึกษำปกติไม่น้อยกว่ำ 6 ปี มีจ ำนวน

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 180 หน่วยกิต 
 
4. หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ  72 

หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตร        
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 
หมำยถึง หมวดวิชำที่เสริมสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีควำมรอบรู้

อย่ำงกว้ำงขวำง เข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชำติ ใส่ใจต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณธรรมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง 
ที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 
สถำบันอุดมศึกษำอำจจัดวิชำศึกษำทั่วไปในลักษณะจ ำแนกเป็นรำยวิชำหรือ

ลักษณะบูรณำกำรใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสำนเนื้อหำวิชำที่ครอบคลุมสำระของ
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ภำษำและกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
ในสัดส่วนที่เหมำะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป        
โดยให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

กำรจัดวิชำศึกษำทั่วไปส ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) อำจได้รับ   
กำรยกเว้นรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำแล้วในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือ
ระดับอนุปริญญำ ทั้งนี้ จ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นดังกล่ำว 
เมื่อนับรวมกับรำยวิชำที่จะศึกษำเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ต้อง
ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

 
หมำยถึง หมวดวิชำที่เสริมสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ให้พร้อมส ำหรับโลกในปัจจุบัน

และอนำคต เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 
อย่ำงครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ ในกำรพัฒนำหรือ
แก้ไขปัญหำ เป็นผู้ที่สำมำรถสร้ำงโอกำสและคุณค่ำให้ตนเองและสังคม รู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ด ำรงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่ำและรักษ์ชำติก ำเนิด ร่วมมือรวมพลัง
เพื่อสร้ำงสรรค์และพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคม 

สถำบันอุดมศึกษำอำจจัดวิชำศึกษำทั่วไปในลักษณะจ ำแนกเป็นรำยวิชำหรือ
ลักษณะบูรณำกำรใด ๆ ก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
โดยให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต และต้องแสดงกำรวัดและ
ประเมินผลที่สะท้อนกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำวิชำศึกษำทั่วไปได้อย่ำงชัดเจน 

กำรจัดวิชำศึกษำทั่วไปส ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) อำจได้รับกำร
ยกเว้นรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำแล้วในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือ 
ระดับอนุปริญญำ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
 

หมำยถึง วิชำแกน วิชำเฉพำะดำ้น วชิำพืน้ฐำนวิชำชพีและวชิำชีพที่มุ่งหมำย
ให้ผู้เรียนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และปฏิบตัิงำนได ้

คงเดิม 

2.1 ปริญญำตรี (4 ป)ี  
ทำงวชิำกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 72  หน่วยกิต คงเดิม 



9 
 

 จัดท ำโดย ฝ่ำยพัฒนำหลกัสูตรและกำรสอน ส ำนักวิชำกำร มสธ. (26 ตุลำคม 2565) 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

2.2 ปริญญำตรี (4 ป)ี  
ทำงวชิำชีพหรือปฏิบัติกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 72  หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชำทำงปฏิบัติตำมที่มำตรฐำนวิชำชีพ
ก ำหนด หำกไม่มีมำตรฐำนวิชำชีพต้องเรียนภำคปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
และทฤษฎีไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชำทำงปฏิบัติกำรไม่น้อยกว่ำ           
36 หน่วยกิต และทำงทฤษฎีไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต  

 
 ปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่ำ 42  หน่วยกิต ในจ ำนวนนั้นต้องเป็นวิชำ

ทำงทฤษฎีไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
คงเดิม 

2.3 ปริญญำตรี (5 ป)ี ไม่น้อยกว่ำ 90  หน่วยกิต คงเดิม 
2.4 ปริญญำตรี (ไม่น้อยกว่ำ 
6 ปี) 

ไม่น้อยกว่ำ 108  หน่วยกิต คงเดิม 

 สถำบันอุดมศึกษำอำจจัดหมวดวิชำเฉพำะในลักษณะวิชำเอกเดี่ยว วิชำเอกคู่ 
หรือวิชำเอกและวิชำโทก็ได้ โดยวิชำเอกต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำ         
30 หน่วยกิต และวิชำโทต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ในกรณี
ที่จัดหลักสูตรแบบวิชำเอกคู่ต้องเพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตของวิชำเอกอีกไม่น้อยกว่ำ 
30 หน่วยกิต และให้มีจ ำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่ำ 150 หน่วยกิต ส ำหรับ
ปริญญำตรีแบบก้ำวหน้ำต้องเรียนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำในหมวดวิชำเฉพำะ    
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

คงเดิม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี หมำยถึง วิชำที่มุ่งให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตำมที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
โดยให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

คงเดิม 

 สถำบันอุดมศึกษำอำจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ และหมวดวิชำเลือกเสรี ให้กับนักศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่สำมำรถวัดมำตรฐำนได้ ทั้งนี้ นักศึกษำต้องศึกษำให้ครบตำม
จ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับกำรเทียบโอนของ สกอ. 

สถำบันอุดมศึกษำอำจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ และหมวดวิชำเลือกเสรี ให้กับนักศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่สำมำรถวัดมำตรฐำนได้ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เทียบโอนหน่วยกิตและผลกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ทั้งนี้ นักศึกษำต้องศึกษำให้ครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรที่
เข้ำศึกษำ 
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 จัดท ำโดย ฝ่ำยพัฒนำหลกัสูตรและกำรสอน ส ำนักวิชำกำร มสธ. (26 ตุลำคม 2565) 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

คุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
จ านวนอาจารย์ 

1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 

หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 
 
 
 
 

1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำหรือ

มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำของตนเอง และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่
ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีมีกำรตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภำยนอกที่ไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ           
หำกจ ำเป็นบุคคลที่มำจำกองค์กรนั้นอำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโทและ
ผลงำนทำงวิซำกำร แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตรและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในองค์กรแห่ง
นั้น หรือกำรท ำงำนประเภทเดียวกันอย่ำงต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน 

 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน 

กรณีมีกำรตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภำยนอก ต้องมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
จำกสถำบันอุดมศึกษำเจ้ำของหลักสูตรนั้นเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่ำงน้อย 3 คน 

 กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชำเอกมำกกว่ำ  1 วิชำเอก ให้จัดอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่
เปิดสอนไม่น้อยกว่ำวิชำเอกละ 3 คน 

คงเดิม 

 กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน สถำบันอุดมศึกษำต้องเสนอจ ำนวนและ
คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
พิจำรณำเป็นรำยกรณี 

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน สถำบันอุดมศึกษำต้องเสนอจ ำนวนและ
คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็น
รำยกรณี 
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 จัดท ำโดย ฝ่ำยพัฒนำหลกัสูตรและกำรสอน ส ำนักวิชำกำร มสธ. (26 ตุลำคม 2565) 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง 
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 1.3 อาจารย์ผู้สอน อำจเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน  

ในกรณีที่มีอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และท ำหน้ำที่
อำจำรย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  พ.ศ. 2558     
จะประกำศใช้ ให้สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนต่อไปได้ 

1.3 อาจารย์ผู้สอน อำจเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำ 
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 

ในกรณีที่มีอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและท ำหน้ำที่
อำจำรย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2565     
จะประกำศใช้ให้สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนต่อไปได้ 

  ส ำหรับหลักสูตรที่มีกำรตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภำยนอกที่ ไม่ ใช่
สถำบันอุดมศึกษำ หำกจ ำเป็นบุคคลที่มำจำกองค์กรนั้น  อำจได้รับกำรยกเว้น
คุณวุฒิปริญญำโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในองค์กรแห่งนั้นหรือกำรท ำงำนประเภทเดียวกัน  
อย่ำงต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

     กรณีของอำจำรย์พิเศษอำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโท แต่ทั้งนี้ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชำที่สอนมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 6 ป ีทั้งนี้อำจำรย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

กรณีอำจำรย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น ทั้งนี้ หำกรำยวิชำใด   
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้อำจำรย์พิ เศษต้องมีอำจำรย์ประจ ำร่วมรับผิดชอบ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำนั้น ๆ ด้วย 

 2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง)  

   2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง)  

    2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำของตนเอง และเป็นผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้
บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำรที่เน้นทักษะด้ำนวิชำชีพ
ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนวิชำชีพ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพนั้นๆ 

 

 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงำนอ่ืนที่ไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ หำกจ ำเป็น 
บุคลำกรที่มำจำกหน่วยงำนนัน้อำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโทและผลงำน
ทำงวิชำกำร แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และมีประสบกำรณ์
กำรท ำงำนในหน่วยงำนแห่งนั้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ป ี

    กรณีมีกำรตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภำยนอกที่ไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ 
หำกจ ำเป็นบุคคลที่มำจำกองค์กรนั้น อำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโทและ
ผลงำนทำงวิชำกำรแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตรและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในองค์กรแห่งนั้น
หรือกำรท ำงำนประเภทเดียวกันอย่ำงต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

    2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน  

     ในกรณีของหลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำรที่เน้นทักษะ
ด้ำนกำรปฏิบัติเชิงเทคนิคในศำสตร์สำขำวิชำนั้น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่ำงน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบกำรณ์ในด้ำนปฏิบัติกำร โดยอำจเป็น
อำจำรย์ประจ ำของสถำบันอุดมศึกษำ หรือเป็นบุคลำกรของหน่วยงำนที่ไม่ใช่
สถำบันอุดมศึกษำซึ่งมีข้อตกลงในกำรผลิตบณัฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 2 คน 

    2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำรที่เน้นทักษะด้ำน
กำรปฏิบัติเชิงเทคนิคในศำสตร์สำขำวิชำนั้น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
อย่ำงน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำร 

 

      กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงำนอ่ืนที่ไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ หำกจ ำเป็น 
บุคลำกรที่มำจำกหน่วยงำนนัน้อำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโทและผลงำน
ทำงวิชำกำร แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และมีประสบกำรณ์
กำรท ำงำนในหน่วยงำนแห่งนั้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ป ี 

กรณีมีกำรตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภำยนอก ต้องมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
จำกสถำบันอุดมศึกษำเจ้ำของหลักสูตรนั้นเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่ำงน้อย 3 คน 

 
     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชำเอกมำกกว่ำ  1 วิชำเอก ให้จัดอำจำรย์    

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่   
เปิดสอนไม่น้อยกว่ำวิชำเอกละ 3 คน และหำกเป็นปริญญำตรีทำงวิชำชีพหรือ
ปฏิบัติกำรที่เน้นทักษะด้ำนกำรปฏิบัติเชิงเทคนิคในศำสตร์สำขำวิชำนั้น ต้องมี
สัดส่วนอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนปฏิบัติกำร 1 ใน 3 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชำเอกมำกกว่ำ 1 วิชำเอก ให้จัดอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบตัิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำทีเ่ปิดสอนไมน่้อย
กว่ำวิชำเอกละ 3 คน และต้องมีสัดส่วนอำจำรย์ที่มปีระสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำร 
1 ใน 3 
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     กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน สถำบันอุดมศึกษำต้องเสนอจ ำนวนและ
คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
พิจำรณำเป็นรำยกรณี 

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน สถำบันอุดมศึกษำต้องเสนอจ ำนวนและ
คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็น        
รำยกรณี 

    2.3 อาจารย์ผู้สอน อำจเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน  

    2.3 อาจารย์ผู้สอน อำจเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำ    
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 

 ในกรณีที่มีอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และท ำหน้ำที่
อำจำรย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 จะ
ประกำศใช้ ให้สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีที่มีอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และท ำหน้ำที่
อำจำรย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2565 จะ
ประกำศใช้ให้สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนต่อไปได้ 

 ส ำหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงำนอ่ืนที่ไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ   
หำกจ ำเป็นบุคลำกรที่มำจำกหน่วยงำนนั้นอำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโท
และผลงำนทำงวิชำกำร แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในหน่วยงำนแห่งนั้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

ส ำหรับหลักสูตรที่มีกำรตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภำยนอกที่ ไม่ ใช่
สถำบันอุดมศึกษำ หำกจ ำเป็นบุคคลที่มำจำกองค์กรนั้น อำจได้รับกำรยกเว้น
คุณวุฒิปริญญำโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเที่ยบเท่ำและมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในองค์กรแห่งนั้นหรือกำรท ำงำนประเภทเดียวกันอย่ำง
ต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

 กรณีของอำจำรย์พิเศษอำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโท  แต่ทั้งนี้ 
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่
เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ทั้งนี้อำจำรย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น  

 

กรณีอำจำรย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น ทั้งนี้ หำกรำยวิชำใด   
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้อำจำรย์พิ เศษต้องมีอำจำรย์ประจ ำร่วมรับผิดชอบ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำของกำรจัด   
กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำนั้น ๆ ด้วย 

      หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำรที่เน้นทักษะด้ำนวิชำชีพ
ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนวิชำชีพ อำจำรย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพนั้น ๆ 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ปริญญำตรี (4 ปี 5 ปี 
และไมน่้อยกว่ำ 6 ปี) 

 
ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 

 
คงเดิม  

2. ปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่ส ำเร็จระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำ        
หรืออนุปริญญำ (3 ปี) หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำที่ตรงกับสำขำวิชำที่จะเข้ำ
ศึกษำ 

ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำ 
หรือระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิซำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ
ที่จะเข้ำศึกษำตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

3. ปริญญำตรีแบบก้ำวหน้ำ
ทั้งทำงวิชำกำร และทำง
วิชำชีพหรือปฏิบัติกำร 

ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.50 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ 
และมีผลกำรเรียนในหลักสูตรปริญญำตรีแบบก้ำวหน้ำ  ไม่น้อยกว่ำ 3.50          
ทุกภำคกำรศึกษำ อนึ่ง ในระหว่ำงกำรศึกษำในหลักสูตรแบบก้ำวหน้ำ หำก       
ภำคกำรศึกษำใดภำคกำรศึกษำหนึ่งมีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ  3.50 จำกระบบ        
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ จะถือว่ำผู้เรียนขำดคุณสมบัติในกำรศึกษำ
หลักสูตรแบบก้ำวหน้ำ  

คงเดิม 
 

การลงทะเบียนเรียน 
-หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลำ 

 
ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกต ิ

 
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ  

-หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลำ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกต ิ คงเดิม 
กำรลงทะเบียนเรียน       
ภำคฤดูร้อน 

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต คงเดิม 

 หำกมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น กำรลงทะเบียนเรียนที่มีจ ำนวนหน่วยกิต  
แตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจท ำได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
มำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ 

 

หำกมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นพิเศษ กำรลงทะเบียนเรียนที่มีจ ำนวนหน่วยกิต 
แตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจท ำได้ โดยกำรอนุมัติของสภำสถำบันอุดมศึกษำ 
แต่ต้องไม่กระทบต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ 
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การส าเร็จการศึกษา 
ปริญญำตรี (4 ป)ี  
-หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลำ   
-หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลำ 

 
 
ไม่ก่อน   6  ภำคกำรศึกษำปกต ิ
ไม่ก่อน 14  ภำคกำรศึกษำปกต ิ

 

ปริญญำตรี (5 ป)ี  
-หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลำ   
-หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลำ 

 
ไม่ก่อน   8  ภำคกำรศึกษำปกต ิ
ไม่ก่อน   17  ภำคกำรศึกษำปกติ 

 

ปริญญำตรี (ไมน่้อยกวำ่ 6 ป)ี  
-หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลำ    
-หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลำ 

 
ไม่ก่อน 10  ภำคกำรศึกษำปกต ิ
ไม่ก่อน 20  ภำคกำรศึกษำปกต ิ

    ไม่ระบ ุ

ปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) 
-หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลำ    
-หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลำ 

    
ไม่กอ่น   4  ภำคกำรศึกษำปกต ิ
ไม่ก่อน 8  ภำคกำรศึกษำปกต ิ

 

เกณฑ์การวัดผลและการ
ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผล เกณฑ์ขั้นต่ ำของแต่ละรำยวิชำ และเกณฑ์กำร
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรโดยต้องเรียนครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนด
ของแต่ละหลักสูตรและต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ         
4 ระดับคะแนนจึงถือว่ำเรียนจบ ในกรณีที่ใช้เกณฑ์แตกต่ำงจำกนี้จะต้องก ำหนด 
ให้มีค่ำเทียบเคียงกันได้ 

ต้องเรียนครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และบรรลุ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี 

สถำบันอุดมศึกษำที่ใช้ระบบกำรวัดผลและกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกนี้ 
จะต้องก ำหนดให้มีค่ำเทียบเคียงกันได้ 

กำรพ้นสภำพโดยไม่ส ำเร็จกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำ
ก ำหนด 

ปริญญาบตัรและใบ
แสดงผลการศึกษา 

    ให้แสดงรำยละเอียดเก่ียวกับชื่อปริญญำ และชื่อสำขำวิชำ ให้ตรงกับที่ระบุไว้
ในเอกสำรหลักสูตรฉบับที่เสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ  

ให้ระบุชื่อปริญญำ ชื่อสำขำวิชำ และชื่อรำยวิชำ ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสำร
หลักสูตรฉบับที่คณะกรรมกำรรับรอง 
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หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร 

   ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพของหลักสูตร  โดยมี
องค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพอย่ำงน้อย 6 ด้ำน คือ  

   1. กำรก ำกับมำตรฐำน  
   2. บัณฑิต  
   3. นักศึกษำ  
   4. อำจำรย์  
   5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน  
   6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพของหลักสูตรตำมที่          
สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

 

การพัฒนาหลักสูตร    ให้ทุกหลักสูตรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีกำรประเมินและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่ำงน้อยตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือ          
ทุกรอบ 5 ปี 

คงเดิม 

 


