
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕

สิงหาคม 2565

1

นุชนภา  รื่นอบเชย
อดตีทีป่รกึษาดา้นมาตรฐานการศึกษา



การมีผลใช้บงัคบั
2

ตัง้แต่วนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ใช้ส าหรบัหลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่และหลกัสูตรปรบัปรุง
ของสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน



สาระส าคญัของเกณฑ์ฉบบัน้ี

 นิยามของอาจารยท่ี์ท าหน้าท่ีต่างๆ ในหลกัสูตร
 การแบง่กลุ่มหลกัสูตร(ป.ตร)ี
 รายละเอียดต่างๆ เช่น 

❖ โครงสรา้งหลกัสตูร(ป.ตร)ี 
❖ การเข้าศึกษา(ป.ตรต่ีอเนือ่ง ป.ตรก้ีาวหน้า )  
❖ คุณวุฒิและคุณสมบติัอาจารย ์
❖ เกณฑ์ส าเรจ็การศึกษา
❖ ระยะเวลาในการศึกษา

3



นิยามอาจารย์

อาจารยป์ระจ า  : อาจารย/์ผศ./รศ./ศ. และต าแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าใน
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งนัน้ตามท่ีสภาสถาบนัก าหนด หรือบุคคลใน
องคก์รภายนอกท่ีมีการตกลงร่วมผลิต ท่ีท าหน้าท่ีรบัผิดชอบตาม
พนัธกิจของการอุดมศึกษาและมีความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอุดมศึกษา  

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุตรงหรือสมัพนัธ์
กบัสาขาวิชาของหลกัสูตรท่ีสภาสถาบนัเห็นชอบหรืออนุมติั และท า
หน้าท่ีสอน  และค้นคว้า วิจยั ในสาขาดงักล่าว(ไม่จ  ากดัจ  านวน ซ ้าได้) 
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นิยามอาจารย์

คณุวฒิุท่ีสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตร หมายถึง คณุวฒิุท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยงัไม่มีประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนด
เร่ืองน้ีไว้ ให้หมายถึงคณุวฒิุท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาการหรือวิชาชีพของ
หลกัสูตร หรือคณุวฒิุอ่ืนแต่มีประสบการณ์ตรงท่ีเก่ียวข้องกบั
หลกัสูตรเป็นท่ีประจกัษ์ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลกัสูตร
สาขาวิชานัน้บรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามท่ีก าหนด
ไว้ในหลกัสูตร โดยการพิจารณาคณุวฒิุท่ีสมัพนัธ์กนัให้อยู่ในดลุย
พินิจของสภาสถาบนัอุดมศึกษา
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นิยามอาจารย์

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร : อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมี
ภาระหน้าท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและการเรียน
การสอน ตัง้แต่การวางแผน การควบคมุคณุภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพฒันาหลกัสูตร และต้องอยู่ประจ าหลกัสูตร
นัน้ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา  (ก าหนดจ านวน ซ ้าไม่ได้)

อาจารยพิ์เศษ :ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ า
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นิยามอ่ืนๆ

 การตกลงรว่มผลิต  : การท าข้อตกลงรว่มมือกนัอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัองคก์รภายนอกในการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูร โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบนัอุดมศึกษาและองคก์ร
ภายนอกนัน้ๆ   

 ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ  : การท างานรว่มกบัสถานประกอบการ
โดยมีหลกัฐานรบัรองผลการปฏิบติังานท่ีเกิดประโยชน์กบัสถาน
ประกอบการ หรอืหลกัฐานรบัรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรอืมีผลงาน
ทางวิชาการประเภทการพฒันาเทคโนโลยี หรอืผลงานสรา้งสรรคด้์าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่
มาแล้ว
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นิยามอ่ืนๆ

องคก์รภายนอก  : สถาบนัอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ีได้รบัการ
รบัรองจากหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการศึกษาของประเทศนัน้ๆ หรือ
เป็นหน่วยงานราชการระดบักรมหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงาน
รฐัวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเท่านัน้ 

หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ให้อยู่ในดลุยพินิจของสภาสถาบนัอุดมศึกษา โดยต้อง
แสดงศกัยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบณัฑิตของบริษัท
ดงักล่าว และต้องให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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ปรชัญาและวตัถปุระสงค์

หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 มุง่ผลิตบณัฑิตให้มคีวามรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยอาจมี
การปฏิบติังานในสถานประกอบการ เน้นความรู้และทกัษะด้านวิชาการ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์จริงได้อยา่งสร้างสรรค์

หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 มุง่ผลิตบณัฑิตให้มคีวามรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั เน้นความรู้ 
สมรรถนะและทกัษะดา้นวิชาการและวิชาชีพ หรือมสีมรรถนะและทกัษะ
ด้านการปฏิบติัเชิงเทคนิคในศาสตรส์าขาวิชานัน้ ๆ  โดยผา่นการปฏิบติังาน 
ในสถานประกอบการ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.25๖๕
(ประเดน็อาจารย)์

ประเดน็
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบติัการและ
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)

๑. มาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาองักฤษ
อาจารยป์ระจ า
ท่ีรบัเข้าใหม่

ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาองักฤษ ตามเกณฑ์ท่ีสภา
สถาบนัก าหนด

เน้นการทดสอบด้านการอ่าน  
เขยีน พูด ระดบัใชง้านได้
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ประเดน็
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบติัการและ
หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)

๒. อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร

อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุตรงหรือสมัพนัธ์กบั
สาขาของหลกัสตูรท่ีเปิดสอน

• จ านวน ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั
• วฒิุการศึกษา ป.โทหรือเทียบเท่า 

หรือ ผศ.
ป.โทหรือเทียบเท่า 
หรือ ผศ.

เฉพาะหลกัสูตรร่วมผลิตกับองคก์ร
ภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบนัอดุมศึกษา 
อนุโลมให้บุคลากรขององคก์รนัน้มี
คุณวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

• ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั

๑ รายการ ๑ รายการ เฉพาะหลกัสูตรร่วมผลิต ใช้
ประสบการณ์ได้ ส าหรบับุคลากรของ
สถาบนัร่วมผลิตท่ีไม่ใช่
สถาบนัอดุมศึกษา
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(ประเดน็อาจารย)์
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2565 

ประเดน็
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบติัการและ
หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)

๓. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลกัสตูร

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มีภาระหน้าท่ีในการ
บริหาร/พฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน เร่ิม
ตัง้แต่การวางแผน การควบคมุคณุภาพ การ
ติดตามประเมินและการพฒันาหลกัสตูร

กรณีจัดให้มีวิชาเอก ต้องมีอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ 
คน
กรณีร่วมผลิต
- ต้องมีอาจารยป์ระจ าสถาบนัเป็นอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย ๓ คน
หลกัสูตรทางวิชาชีพหรือปฎิบติัการ -
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย ๒ ใน 
๕ คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบติัการ
- หากจัดให้มีวิชาเอก ต้องมีอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ 
คน และมีสดัส่วนอาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ด้านปฎิบติัการ ๑ ใน ๓

• จ านวน ๕ คน ๕ คน  
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2565 

(ประเดน็อาจารย)์

ประเดน็
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบติัการและ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)

• วุฒิการศึกษา ป.โทหรือ
เทียบเท่า หรือ
ผศ.

ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิตกับองคก์ร
ภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา 
อนุโลมให้บุคลากรขององคก์รนั้นมี
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

• ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

๑ รายการ ๑ รายการ เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต ใช้
ประสบการณ์ได้ ส าหรบับุคลากรของ
สถาบนัร่วมผลิตท่ีไม่ใช่
สถาบนัอุดมศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2565 

(ประเดน็อาจารย)์

ประเดน็
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบติัการและหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)

๔. อาจารยผ์ู้สอน อาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพิ์เศษท่ีมีคุณวุฒิใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ์กนัหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน

- เฉพาะหลักสูตรรว่มผลิตกับ
องคก์รภายนอกท่ีไม่ใช่
สถาบนัอุดมศึกษา อนุโลมให้
บุคลากรของสถาบนัรว่มผลิตท่ีมี
วุฒิปริญญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

- ส าหรบัอาจารยปั์จจบุนัท่ีมีคุณวุฒิ 
ป.ตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าท่ี
สอนมาก่อนหน้าน้ี อนุโลมให้ท า
หน้าท่ีอาจารยผ์ู้สอนในสถาบนั
เดิมต่อไปได้

• วุฒิการศึกษา ป.โทหรือ
เทียบเท่า 
หรือ ผศ.

ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ.
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2565 

(ประเดน็อาจารย)์

ประเดน็
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบติัการและหลกัสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)

• อาจารยผ์ู้สอนท่ี
เป็นอาจารย์
พิเศษ

ไม่มีคณุวฒิุข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้
และประสบการณ์เป็นท่ียอมรบั ซ่ึงตรงหรือสมัพนัธ์
กบัรายวิชาท่ีสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบนั

หากรายวิชาใด จ าเป้นต้องใช้
อาจารยพิ์เศษ ต้องมีอาจารย์
ประจ าร่วมรบัผิดชอบกระบวนการ
เรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการ
จดัการเรียนการสอนวิชานัน้ ๆ



ประเดน็อ่ืนๆ ที่เปลีย่นแปลงไป

ให้อ านาจสภา ก าหนดกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีสรา้งการ
เรียนรู้เพ่ิมเติม การนับเวลาในการท ากิจกรรมนัน้ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบัหน่ึงหน่วยกิต

ก าหนดระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นจ านวน
หน่วยกิตรวมตามระบบทวิภาค ไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาสูงสุด
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เกณฑ์การวดัผลและการส าเรจ็การศึกษา ต้องเรียนครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตร โดยได้ระดบั
คะแนนเฉลี่ยไม่ต า่กว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ
เทียบเท่า และต้องบรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คณุวุฒิระดบัปริญญาตรี

การพ้นสภาพ โดยไม่ส าเรจ็การศึกษาให้เป็นไปตามท่ีสภา
สถาบนัอุดมศึกษาก าหนด 
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▪ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  หมายถงึ หมวดวชิาทีเ่สรมิสรา้งความเป็น
มนุษยใ์หพ้รอ้มส าหรบัโลกปัจจุบนัและอนาคต เพือ่ใหเ้ป็นบุคคลผูใ้ฝ่รู้
และมทีกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัศตวรรษที ่21 อยา่งครบถ้วน เป็นผู้
ตระหนักรูถ้งึการบรูณาการศาสตรต์่างๆ ในการพฒันาหรอืแก้ไข
ปัญหา เป็นผูท้ ีส่ามารถสรา้งโอกาสและคุณค่าใหต้นเองและสงัคม 
รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและของโลก เป็นบุคคลทีด่ ารงตน
เป็นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ มจีรยิธรรมและยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กต้อง รูคุ้ณค่า
และรกัษช์าตกิ าเนิด รว่มมอืรวมพลงัเพือ่สรา้งสรรค์และพฒันาสงัคม
อยา่งยัง่ยนื และเป็นพลเมอืงทีม่คุีณค่าของสงัคม
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 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สถาบนัอดุมศึกษาอาจจดัวิชาศึกษาทัว่ไป
ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบรูณาการใดๆ กไ็ด้ 
เพ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงคข์องหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องแสดง
การวดัและประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุผลลพัธก์ารเรียนรู้ของ
ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกบัปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องการจดั
การศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไปได้อย่างชดัเจน
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 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา กรณี ปริญญาตร(ีต่อเน่ือง) จะต้อง
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือ
เทียบเท่า หรือระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ี
ตรงหรือสมัพนัธก์บัสาขาวิชาท่ีจะเข้าศึกษาตามท่ีสภา
สถาบนัอดุมศึกษาก าหนด

 ให้ทกุหลกัสตูรก าหนดระบบการประกนัคณุภาพ
ของหลกัสตูรตามท่ีสภาสถาบนั อุดมศึกษาก าหนด
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** สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพ
ผลลพัธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลกัสูตรการศึกษาในแต่ละ
ระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และติดตาม
ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ดงักล่าว
** สป .อว.  จะต้องเผยแพร่หลักสูตรท่ีให้ปริญญา ของ
สถาบนัอุดมศึกษาให้กบัประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป
** กฎกระทรวงมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2565
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ขอขอบคณุ


