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 (ร่าง)  
ระเบยีบกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. .... 
------------------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวง
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ....  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษาตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคสิบ และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม      
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ ../๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ...................... 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ระเบียบน้ี เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....” 

 ๒. ให้ใช้ระเบียบน้ีสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยใช้สําหรับหลักสูตร    
ที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ๓. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๔. ในระเบียบน้ี 
  “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตําแหน่งอ่ืนที่เทียบเคียงได้ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามที่สถาบันกําหนด สําหรับ
อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนด 
  “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนตามท่ีสภาสถาบันเห็นชอบ/อนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว  ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
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 5. ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ัน ในกรณีที่ปริญญา
ใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา     
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือ
ปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด 

 6. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่ากําลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย 
ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
  ทั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้
มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มี
การสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบ
มาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 
  6.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
   6.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เน้นความรู้และทักษะ 
ด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
   6.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยทางวิชาการที่ลุ่มลึก 
  6.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
   6.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี 
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ โดย
ผ่านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหลักสูตรแบบน้ีเท่าน้ันที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดย
ครบถ้วน และให้ระบุคําว่า“ต่อเน่ือง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่
แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม 
   6.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการข้ันสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้
ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 



ฉบับประชาพิจารณ์ วันท่ี 28 กันยายน 2564 
-  3  - 

 
 7. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
การศึกษาปกติ   ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมี
สดัส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษา
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

 8. การคิดหน่วยกิต 
  8.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใ ช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่ น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.๓ การปฏิบัติงาน หรือการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

 9. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
  9.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต   
  9.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต  
  9.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
หน่วยกิต  
  9.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

 10. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด
วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี 
  10.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อม
สําหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษ ที่ ๒๑ อย่าง
ครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้าง
โอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ดํารงตน
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติกําเนิด ร่วมมือรวมพลัง     
เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยต้องแสดงการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจน 
   การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับ 
การยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา 
  10.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 
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   10.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   10.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐาน
วิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ
ทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
   10.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต 
   10.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่ น้อยกว่า ๖ ปี )  ให้มีจํานวนหน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต  
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว  วิชาเอกคู่ 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  และวิชาโทต้องมี
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของ
วิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต สําหรับ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต 
  10.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจํานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอน ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 ๑1. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
  ๑1.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
   ๑1.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า    
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
   ๑1.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 
     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  
๓ คน 
     กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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   ๑1.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ต่อไปได้ 

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ เ ป็นที่ ย อม รับ  ซึ่ ง ต ร งห รือสั ม พัน ธ์ กับ วิ ชาที่ ส อน  โ ดยผ่ านความ เ ห็นชอบจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจํา
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาน้ันๆ ด้วย 

  ๑1.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเน่ือง) ประกอบด้วย 
   ๑1.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า    
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
     สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพน้ันๆ 
     กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
หากจําเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันหรือ      
การทํางานประเภทเดียวกันอย่างต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
   ๑1.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 
     ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย๒ ใน ๕ คนต้องมี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด หรือมีบุคลากรของ
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงร่วมผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกัน  แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน 
     กรณีที่หลักสูตรมีข้อตกลงร่วมผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา หากจําเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและ
ผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานใน
หน่วยงานแห่งน้ันหรือประเภทงานเดียวกันอย่างต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ 
คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชาน้ัน  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓ 
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     กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้ันให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
   ๑1.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
     ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ     
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. จะประกาศใช้ให้สามารถ   
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
     สําหรับหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ัน หรือการทํางานประเภทเดียวกันอย่างต่อเน่ือง มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี 

                          กรณีอาจารย์พิเศษที่ ไม่มีคุณวุฒิตามที่ กําหนดข้างต้น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมี
อาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาน้ันๆ ด้วย 

    สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

 ๑2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑2.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ๑2.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  ( ต่อ เ น่ือง )  จะต้อง เ ป็นผู้ สํ า เร็ จการศึกษาระ ดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาตามที่สภาสถาบันกําหนด 
  ๑2.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อย
กว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด   
ภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

 ๑3. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละ 
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
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  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน 
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้โดยการอนุมัติของสภาสถาบัน  แต่ต้องไม่กระทบ             
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และต้องเรียนให้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๑4. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และบรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร จึงถือว่าสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
  การพ้นสภาพโดยไม่สําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 ๑5. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามท่ีสถาบันกําหนด 

 ๑6. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

 ๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะพิจารณา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
ให้ถือคําวินิจฉยัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น้ันเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(..............................................................) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 


