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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีใชในปจจุบัน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๔๒”  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร  ระดับตน  

พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  (ตอเนื่อง  ๒  ป)  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
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มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง  และสามารถติดตอสื่อสาร   
กับผูอื่นไดเปนอยางดี  รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทาง
ดังนี้ 

 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 

 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สัปดาห 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

๖. การคิดหนวยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 
ระบบทวิภาค 
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๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๐  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๕  ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๘๐  
หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๘ 
ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๔  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๖  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวนและใหระบุ   
คําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

 ท้ังนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
๘. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด

วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง  ผูอื่น  และสังคม  เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน 
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  
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ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  อาจไดรับ 
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ท้ังนี้  
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว  เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม 
ในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

 ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ  ท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  
ดังนี้ 

  ๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๘๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๑๑๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา  ๑๔๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  
รวมไมนอยกวา  ๔๒  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และวิชาโท
ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต 
ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต 

 ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด
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มาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  
และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  ๕  คน  
และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  อยางนอย  ๒  คน  ท้ังนี้  อาจารยประจําในแตละหลักสูตร 
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป  ๕  ป  และไมนอยกวา  ๖  ป)  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ป)  หรือเทียบเทา  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  ๙  หนวยกิต  และไมเกิน  ๒๒  
หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียนเรียน 
ไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาไดดังนี้ 

 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน   
เรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
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 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน  
ไมเต็มเวลา 

 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต 

แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  ท้ังนี้  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล  
เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยตองเรียนครบ 
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

๑๓. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีท่ี
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
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 ๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
๑๕. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมิน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๖. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 


