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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 
 

1. นิยาม 
 

รายการ ความหมาย หมายเหตุ 
อาจารย์ประจ า 1. อาจารย์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. รองศาสตราจารย์ 
4. ศาสตราจารย์ 
ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น 
มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ 
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 

อาจารย์ประจ าที่
รับใหม่ 

ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศ กกอ. เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. เป็นอาจารย์ประจ า 
2. มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน* 
3. มีหน้าที่สอน และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
4. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตร และการ

เรียนการสอน (ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร) 

3. ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
4. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา

เดียวกันไม่ได้ 
    ยกเว้น เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้ 
    4.1 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร และ 
    4.2 ต้องซ้ ากันไม่เกิน 2 คน 

 

อาจารย์พิเศษ ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า  
* หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการประกาศ ให้อ้างอิงจาก
กลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education) [แนว
ทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2] 
 
 



Arranged by S.RATTANAPIBUL\เกณฑ์มาตรฐานปริญญาตร ี2558\ud230259 
 

2 

 
2. ปรัชญา 
 2.1 มุ่งให้การผลิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
  1) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2) ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
  3) ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
  4) มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล 
 2.2 ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาบนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้อง : 
  1) เป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และ 
  2) มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
  เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้น : 
 1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 2) สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน 
 3) มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4) มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐาน และจรรยาบรรณท่ีก าหนด 
 5) สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
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4. รายละเอียดในหลักสูตร 
รายการ ปริญญาตรีทางวิชาการ ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

ปริญญาตรีทาง
วิชาการ 

ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 
ทางวิชาการ 

ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ 

ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 

ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

ลักษณะ 1. มุ่งผลิตบณัฑิตให้
มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

2. เน้นความรู้และ
ทักษะด้าน
วิชาการ 

3. สามารถน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง
ได้อย่าง
สร้างสรรค ์

1. ส าหรับผู้เรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

2. มุ่งผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ 
ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลักสตูรปกติทีเ่ปิดสอนอยู่
แล้ว 

3. ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดบับัณฑติศึกษา
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว จ านวนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ 

4. สนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ท าวิจยั
ที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

1. มุ่งผลิตบณัฑิตใหม้ีความ
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

2. เน้นความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมี
สมรรถนะและทักษะด้าน
การปฏิบัตเิชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

3. สมรรถนะและทักษะตาม
ข้อ 2. ด าเนินการโดยผ่าน
การฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจ
ศึกษา 

1. มุ่งผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะการปฏบิัติการอยู่
แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน 

2. ให้ได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิม่เติม 
3. เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏบิัติ [แนว

ทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 8 วรรค 1] 
4. เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปรญิญาตรี 

และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนือ้หา
สาระของหลักสตูรปรญิญาตรีนั้นๆ โดย
ครบถ้วน และใหร้ะบุค าว่า “ต่อเนือ่ง” ใน
วงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

 
[แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 8 วรรค 
2 และ 3 
- ต้องจัดการเรยีนการสอนแบบมสี่วน

ร่วมกับสถานประกอบการ โดยอาจอยู่ใน
รูปของสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานใน
สถานประกอบการ 

- รับนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

- อาจารย์ผูส้อนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในทางปฏิบัต ิ

- หากเป็นผู้สอนจากสถานประกอบการ ต้อง
มีความเข้าใจเกีย่วกับการปฏิบัติตาม
กรอบ มคอ.] 

1. ส าหรับผู้เรยีนที่มีความสามารถ
พิเศษ 

2. มุ่งผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ 
สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสตูรปกติทีเ่ปิดสอนอยู่แล้ว 

3. ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดบับัณฑติศึกษาท่ี
เปิดสอนอยู่แล้ว จ านวนไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และ 

4. สนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ท าวิจยัที่
ลุ่มลึก หรือได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือ
สถานประกอบการ 
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รายการ ปริญญาตรีทางวิชาการ ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ปริญญาตรีทาง

วิชาการ 
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 

ทางวิชาการ 
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการ 
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. คุณวุฒ ิ
   1.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
   1.2 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

1. คุณวุฒ ิ
   1.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
   1.2 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ 
2. มีผลงานทางวิชาการที ่
   2.1 ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และ 
   2.2 ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
3. กรณีที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสตูรต้องมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
4. กรณีร่วมผลติหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น

อาจไดร้ับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้อง 
   4.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า และ 
   4.2 มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. คุณวุฒิและคณุสมบัตเิช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

2. จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
3. กรณีจัดใหม้ีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ต้องมี

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิและคุณสมบตัิ
ตรง หรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 

4. กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไมส่ามารถหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ครบตามจ านวน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคณุวุฒิของ

1. คุณวุฒิและคณุสมบัตเิช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
2. จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
3. กรณีที่เน้นทักษะด้านการปฏิบตัิเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 

5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ* โดยอาจเป็น 
   3.1 อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
   3.2 บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลติบัณฑิตของหลักสูตรนัน้ร่วมกัน แต่

ต้องไม่เกิน 2 คน 
4. กรณีร่วมผลติหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น

อาจไดร้ับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้อง 
   4.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า และ 
   4.2 มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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รายการ ปริญญาตรีทางวิชาการ ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ปริญญาตรีทาง

วิชาการ 
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 

ทางวิชาการ 
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการ 
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนัน้ให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

5. กรณีจัดใหม้ีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ต้องมีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิและคณุสมบตัิตรง หรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอนไมน่้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นกรณีทีเ่น้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ทีม่ีประสบการณ์ในด้านปฏิบตัิการ 1 ใน 3 

6. กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไมส่ามารถหาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรได้ครบตามจ านวน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

อาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
2. คุณวุฒ ิ
   2.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
3. กรณีที่มีอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาตรหีรือ

เทียบเท่า และเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑ์นี้ใช้
บังคับ ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได ้

4. กรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคณุวุฒิ
ปริญญาโท แต่ต้อง 

   4.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า และ 
   4.2 มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่

สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ 
   4.3 มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี

อาจารย์ประจ าเป็นผู้รบัผิดชอบรายวิชานั้น 
 

1. อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
2. คุณวุฒ ิ
   2.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
3. กรณีที่มีอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า และเป็นอาจารยผ์ู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้

สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผูส้อนตอ่ไปได ้
4. กรณีร่วมผลติหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น

อาจไดร้ับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้อง 
   4.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า และ 
   4.2 มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี 
5. กรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคณุวุฒิปรญิญาโท แต่ต้อง 
   5.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า และ 
   5.2 มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไมน่้อยกว่า 6 ปี และ 
   5.3 มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
6. กรณีที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยผ์ู้สอนต้องมีคณุสมบัตเิป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
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* “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือมีผลงาน
ทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว [แนวทางการบริหาร
เกณฑ์ฯ ข้อ 9.4] 
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5. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิต 
 5.1 การมีข้อตกลงร่วมผลิต สามารถท าข้อตกลงได้ทั้งกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา 
 5.2 การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้นๆ 
 5.3 องค์กรภายนอกตามข้อ 5.2 ต้องเป็น 
  5.3.1 สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษาของประเทศนั้น หรือ 
  5.3.2 หน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือ 
  5.3.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
  5.3.4 องค์การมหาชน หรือ 
  5.3.5 บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น 
  5.3.6 กรณีท่ีไม่เป็นไปตาม 5.3.5 ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 
 5.4 บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือสามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ อย่างไรก็ตาม เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการเท่านั้น ที่
บุคลากรดังกล่าวสามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 คน 
 5.5 คุณสมบัติของบุคลากรตามข้อ 5.4 ต้อง; 
  5.5.1 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนั้นๆ และ 
  5.5.2 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ให้
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ ตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 [แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 10] 
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6. โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตร จ านวนหน่วยกิต* ระยะเวลาศึกษา 
รวม GE วิชาเฉพาะ** วิชาเลือก

เสรี 
4 ปีทางวิชาการ ไม่น้อย

กว่า 120 
ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 

6 
1. ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา 
2. ไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

4 ปีทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ 

ไม่น้อย
กว่า 120 

ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 72 โดย 
1. ต้องเรียนวิชาทาง

ปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด 

2. กรณีที่ไมม่ี
มาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด ต้องเรียน 

   2.1 วิชาทาง
ปฏิบัติการไม่
น้อยกว่า 36 
และ 

   2.2 วิชาทางทฤษฎี
ไม่น้อยกว่า 
24 

ไม่น้อยกว่า 
6 

ต่อเนื่อง ไม่น้อย
กว่า 72 

ไม่น้อยกว่า 30 แต่
อาจไดร้ับการ
ยกเว้นส าหรับ
รายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับ 
ปวส. หรือระดับ
อนุปริญญา 
ทั้งนี้ เมื่อนับรวม
รายวิชาที่ไดร้ับการ
ยกเว้น และ
รายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเตมิ ต้อง
ไม่น้อยกว่า 30  

ไม่น้อยกว่า 42 โดย
ต้องเป็นวิชาทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 

ไม่น้อยกว่า 
6 

1. ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา 
2. ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษา
จากวันที่เปิดภาค
การศึกษาแรกท่ีรับเข้า
ศึกษาในหลักสตูรนั้น 

แบบก้าวหน้า 
(ใช้หลักสูตรปกติที่
เปิดสอนอยู่แล้ว 
(เกณฑ์ฯ ข้อ 5.1.2 
และ 5.2.2)) 

แล้วแต่
หลักสตูร 
แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 
120 

ไม่น้อยกว่า 30 แล้วแต่หลักสูตรแต่
ต้องมีวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อย
กว่า 12 

ไม่น้อยกว่า 
6 

[ไม่กล่าวถึง แต่อนุมาน
ได้ว่า 
1. ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา 
2. ไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับการ
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หลักสูตร จ านวนหน่วยกิต* ระยะเวลาศึกษา 
รวม GE วิชาเฉพาะ** วิชาเลือก

เสรี 
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา] 

5 ป ี ไม่น้อย
กว่า 150 

ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 90 ไม่น้อยกว่า 
6 

1. ไม่เกิน 10 ปี
การศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา 
2. ไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

ไม่น้อยกว่า 6 ปี ไม่น้อย
กว่า 180 

ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 108 ไม่น้อยกว่า 
6 

1. ไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา 
2. ไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

* สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใน (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) หมวดวิชา
เฉพาะ และ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
เทียบโอน ของ สกอ. 
 
** หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และปฏิบัติงานได้ 
     สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ 
โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

หลักสูตร 4 ปี 5 ปี  
และไม่น้อยกว่า 6 ปี 

หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรแบบก้าวหน้าทั้ง 2 กรณี 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา ดังนี้ 
1. ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือ 
2. ระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือ

เทียบเท่า 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า และ 

3. มีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 
ทุกภาคการศึกษา 

4. ถ้าภาคการศึกษาใดมีผลการเรียน
ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการศึกษา
หลักสูตรแบบก้าวหน้า 

 
8. การลงทะเบียนเรียน 
 
ภาคการศึกษา ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หมายเหตุ 
ปกติ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากสถาบันอุดมศึกษาใด

มีเหตุผลและความ
จ าเป็น การลงทะเบียน
เรียนที่มีจ านวนหน่วยกิ
ตแตกต่างไปจากเกณฑ์ก็
อาจท าได้ แต่ต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ต้อง
เรียนให้ครบตามจ านวน

ฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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หน่วยกิตท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
9. ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
 

หลักสูตร ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
4 ปี ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
ต่อเนื่อง ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
5 ปี ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ 
ไม่น้อยกว่า 6 
ปี 

ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ 

 
10. เกณฑ์วัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนด (1) เกณฑ์การวัดผล (2) เกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และ (3) เกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้อง 
 1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และ 
 2. ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 กรณีท่ีใช้ระบบอื่นที่แตกต่างจากนี้ ต้องก าหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 
 
11. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 6 ด้าน 
คือ 1. การก ากับมาตรฐาน 
 2. บัณฑิต 
 3. นักศึกษา 
 4. อาจารย์ 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 


