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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่ใชในปจจุบัน ให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑ การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา
การศึกษา ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓ ป) ตามระบบทวิภาค หรือหลักสูตรที่เทียบเทาทุกสาขาวิชา
สําหรับหลั กสู ตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. ใหยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.
๒๕๓๒” ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนนการผลิตบุคลากรใหมีความรอบรูทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจําเปนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของสังคม รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
๕. ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกัน
กับการศึกษาภาคปกติ
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สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึ กษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่ว
โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช เวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิ
ตระบบทวิภาค
๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๙๐
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๙ ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผู เรียนใหมีความรอบรูอยางกวาง
ขวางมีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมี
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เหตุผล สามารถใช ภาษาในการติ ดต อสื่ อความหมายได ดี มี คุณธรรม ตระหนั กในคุ ณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู ไปใช ในการดําเนินชีวติ
และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค
ของ
วิชาศึกษาทัว่ ไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชี พ
ที่มุ งหมายใหผูเรียนมี ความรู ความเขาใจ และปฏิบตั ิงานไดโดยใหมี จํานวนหนวยกิตรวมไมน
อยกวา
๔๕ หน วยกิ ต หากจัดหมวดวิ ชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกและวิชาโท วิชาเอกตองมีจํานวนหนวย
กิต
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มงุ ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่
ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผู เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลั กสูตรระดับอนุปริญญา
ตามที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓ หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรื อเทียบโอนหน วยกิตรายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาทีม่ ีความรูความสามารถที่สามารถ
วั ดมาตรฐานได ทั้ งนี้ นักศึกษาตองศึ กษาใหครบตามจํานวนหนวยกิ ตที่กําหนดไว ในเกณฑ
มาตรฐาน
หลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑ การเที ยบโอนผลการเรียนระดั บปริญญาเข าสูการศึกษาใน
ระบบ
และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๙. จํ านวนและคุ ณวุ ฒิของอาจารยต องมี อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่
จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้ น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรื อสั มพันธกับสาขาวิชาที่เป ดสอนไม น อยกวา ๓
คน
และในจํ านวนนั้ นต องเปนผู มี คุ ณวุฒิไมต่ําากวาปริญญาโทหรื อเที ยบเท า หรื อเป นผูดํ ารงตํ
าแหน ง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย ๑ คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแต ละ
หลักสูตร
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมu63242 .ได
๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา จะตองเปนผู สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ
เทียบเทา
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๑๑. การลงทะเบียนเรียน
๑๑.๑ การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
และ
ไม เกิน ๒๒ หน วยกิ ต ในแตละภาคการศึ กษาปกติ และจะสํ าเร็ จการศึ กษาไดไมก อน ๕ ภาค
การศึกษาปกติ
๑๑.๒ การลงทะเบียนเรี ยนไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
ในแตละ
ภาคการศึกษาปกติ และจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติสํ าหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดู ร อน ให ลงทะเบียนเรี ยนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจํ าเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มี
จํ านวนหน วยกิ ตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนีต้ องไมกระทบกระเทือนตอมาต
รฐาน
และคุณภาพการศึกษา
๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
ไว

ในหลักสูตร เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา และตองไดระดั บคะแนนเฉลี่ ยไม ต่ํากวา ๒.๐๐ จาก
ระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา
สถาบันอุ ดมศึ กษาทีใ่ ชระบบการวั ดผลและการสํ าเร็ จการศึกษาที่ แตกตางจากนี้
จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได
๑๓. ชื่อปริ ญญา ใหใชชื่อว า “อนุปริ ญญา” อักษรย อ “อ.” แลวตามด วยสาขาวิ ชาตอท
าย
หลักสู ตรปริญญาตรี ที่มี การให อนุปริญญาเปนส วนหนึ่ งของหลั กสูตรปริ ญญาตรี หรือหลักสู
ตร
ที่เทียบเทาอนุปริญญา และมีระบบการศึกษาแตกตางไปจากที่ กําหนดไว ข างต น ใหใชเกณฑ
มาตรฐานนี้
โดยอนุโลม และหลั กสูตรอนุ ปริ ญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาแตกต างไปจากเกณฑมาตรฐานนี้ให
ใช
เกณฑมาตรฐานนี้พิจารณา โดยใหอยูในมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดตามความเหมาะสม
๑๔. การประกันคุ ณภาพของหลักสู ตร ให ทุกหลั กสูตรกํ าหนดระบบการประกันคุ
ณภาพ
ของหลักสูตรไวใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตpar
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๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลั กสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทนั สมัย แสดงการปรั บป
รุง
ดั ชนี ด านมาตรฐานและคุ ณภาพการศึกษาเป นระยะ ๆ อย างน อยทุ ก ๆ ๕ ป และมี การ
ประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป

๑๖. ในกรณี ที่ไมสามารถปฏิ บัติ ตามแนวทางดังกล าวได หรื อมี ความจํ าเป นต อง
ปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิ จของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาที่ จะ
พิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

หนา ๗
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุ งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่ ใช ในปจจุบัน

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพือ่ ประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่ อเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑ การรั บรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิ ภาพ ฉะนั้น อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิ การ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สํ าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให ใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิ ทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ระดับตนพ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อ“เกณฑมาตรฐานหลั กสูตรพยาบาลศาสตรระดั
บวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลั กสูตรพยาบาลศาสตร ระดั บ
วิชาชีพ (ตอเนือ่ ง ๒ ป) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ปรัชญาและวั ตถุ ประสงคของหลักสู ตร มุ งใหมี ความสั มพันธสอดคลองกับแผนพัฒน
การศึกษาระดับอุ ดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบั นอุดมศึ กษาและ
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มาตรฐานวิชาการและวิ ชาชี พของสาขาวิ ชานั้ น ๆ โดยมุ งเนนการผลิตบัณฑิ ตให มี ความรอบรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถนํ าไปประยุกตใช ไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด

วิ เคราะหและสั งเคราะหอย างเป นระบบ หมั่ นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดต อสื่อสาร
กับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
๕. ระบบการจัดการศึ กษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึ กษาไมนอยกว า ๑๕ สั ปดาห สถาบันอุดมศึ กษา
ที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกั
บการศึกษาภาคปกติสถาบันอุ ดมศึกษาทีจ่ ดั การศึ กษาในระบบไตรภาค หรื อระบบจตุ รภาค ใหถือ
แนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึ กษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบันอุ ดมศึกษาที่จดั การศึกษาระบบอืน่ ใหแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับระบบการศึกษานั้ น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิ ชาภาคปฏิ บัติ ที่ ใช เวลาฝ กหรื อทดลองไม นอยกวา ๓๐ ชั่วโมงต อภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝ กงานหรื อการฝ กภาคสนาม ที่ใชเวลาฝ กไม นอยกวา ๔๕ ชั่วโมงต อภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทํ าโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรียนอื่ นใดตามที่ ได รับมอบหมายที่ ใช เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไมน อยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี คาเทากับ ๑ หน วย
กิต
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 หลั กสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกว า ๑๕๐ หนวย
กิต
ใช เวลาศึ กษาไม เกิน ๑๐ u3611 การศึ กษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็ มเวลา และไม เกิ น ๑๕
ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๓ หลักสู ตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
๑๘๐
หนวยกิต ใชเวลาศึ กษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรั บการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวย
กิ ต
ใชเวลาศึกษาไม เกิ น ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ตอเนื่ อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะตองสะท อนปรั ชญาและเนื้อหาสาระของหลั กสูตรปริ ญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุ
คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รบั เขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิ ชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผู เรียนใหมีความรอบรูอยางกวาง
ขวางมีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยาง
มี เหตุ ผลสามารถใช ภาษาในการติ ดตอสื่อสารความหมายได ดี มี คุณธรรม ตระหนั กในคุ ณคาของศิ
ลปะและวั ฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนิ นชี
วิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
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ภาษา และกลุ มวิ ชาวิ ทยาศาสตรกับคณิ ตศาสตร ในสัดสวนที่ เหมาะสม เพื่อใหบรรลุ วัตถุ
ประสงคของวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
อนึ่ง การจั ดวิชาศึ กษาทัว่ ไปสําหรั บหลักสู ตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนราย
วิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดั บประกาศนียบั ตรวิ u3594 าชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้จํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่ได รั บการยกเวนดังกลาวเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่ มเติม
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึ ง วิชาแกน วิชาเฉพาะด าน วิ ชาพื้ นฐานวิชาชี พและ
วิ ชาชีพ ที่ มุงหมายใหผูเรี ยนมีความรู ความเข าใจ และปฏิบัติงานได โดยให มีจํานวนหนวยกิ ตรวม
ดังนี้
๘.๒.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิ ชาเฉพาะ
รวม
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๘.๒.๒ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๕ ป) ให มีจํานวนหนวยกิตหมวดวิ ชาเฉพาะ
รวม
ไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต
๘.๒.๓ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ให มีจํานวนหนวยกิตหมวด
วิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต
๘.๒.๔ หลั กสู ตรปริญญาตรี (ต อเนื่อง) ใหมี จํานวนหน วยกิ ตหมวดวิ ชา
เฉพาะ
รวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลั กษณะวิชาเอกเดีย่ ววิชาเอกคู
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิ ต และวิชาโท
ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวน
หนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หน
วยกิต
๘.๓ หมวดวิชาเลื อกเสรี หมายถึง วิชาที่มงุ ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่
ตนเอง

ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผู เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรื อเทียบโอนหน วยกิตรายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกั บนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด
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มาตรฐานได ทั้ งนี้ นักศึกษาต องศึกษาให ครบตามจํานวนหน วยกิ ตที่ กํ าหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลั กสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑ การเทียบโอนผลการเรียนระดั บปริ ญญาเขาสูการศึ
กษาในระบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกีย่ วกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. จํ านวนและคุ ณวุ ฒิของอาจารย ต องมี อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิ ชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน
และในจํ านวนนั้ นต องเปนผู มี คุ ณวุฒิ ไม ต่ํากวาปริญญาโทหรื อเที ยบเท า หรื อเป นผูดํ ารงตํ
าแหน ง
ทางวิชาการไม ต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย ประจําในแตละหลักสูตร
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๐.๑ หลั กสู ตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป ) จะตองเปนผู สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่ อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดั บ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบี ยนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิ น ๒๒
หน วยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรั บการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และจะ
สําเร็จ
การศึกษาไดดังนี้

๑๑.๑ หลั กสูตรปริ ญญาตรี (๔ ป ) สําเร็จการศึกษาไดไม ก อน ๖ ภาคการศึ กษาปกติ
สําหรับการลงทะเบี ยนเรี ยนเต็มเวลา และไม กอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรั บการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
๑๑.๒ หลั กสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไม กอน ๘ ภาคการศึ กษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
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๑๑.๓ หลั กสู ตรปริญญาตรี (ไมนอยกว า ๖ ป) สําเร็จการศึ กษาไดไม ก อน ๑๐ ภาค
การศึ กษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรั บ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็ มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลาสําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรu63243 .อน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวย
กิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน วยกิต
แตกต างไปจากเกณฑขางต นก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไม กระทบกระเทือนต อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร
๑๒. เกณฑการวั ดผลและการสําเร็จการศึ กษา ใหสถาบั นอุ ดมศึกษากํ าหนดเกณฑการวั ดผล
เกณฑ ขั้นต่ําของแต ละรายวิ ชา และเกณฑการสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร โดยตองเรี ยนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ
๔
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต างจากนีจ้ ะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได
๑๓. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่ มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา

และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแล ว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎี กานัน้ ในกรณี
ที่
ปริ ญญาใดยังมิ ไดกําหนดชื่ อไว ในพระราชกฤษฎี กา หรื อกรณี ที่สถาบั นอุดมศึกษาใดไมมี การตรา
พระราชกฤษฎี กาวาด วยปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย อสํ าหรั บสาขาวิ ชา ใหใชชื่ อปริ ญญาตาม
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. การพั ฒนาหลั กสู ตร ใหทุ กหลักสู ตรมี การพัฒนาหลั กสู ตรให ทั นสมั ย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
๑๖. ในกรณี ที่ไมสามารถปฏิ บั ติตามแนวทางดั งกลาวได หรื อมีความจําเป นต องปฏิ บัติ
นอกเหนือจากที่ กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีจ่ ะ
พิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบัน
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพือ่ ประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการ
รับรอง
วิทยฐานะ และเพื่อใหการบริหารงานดานวิ ชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบั ณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี ) ระดับประกาศนี ยบั ตรบัณฑิตชั้นสู ง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดั บปริญญาโท และ

ระดั บปริญญาเอกทุ กสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเป ดใหมและหลั กสู ตรเกาที่ จะปรับปรุ งใหม
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
เปนตนไป
๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ มาตรฐานหลักสู ตรระดั บประกาศนีย
บัตร
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๓” ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิ ทยาลัย เรื่ อง “เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดั บบั ณฑิต
ศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ตและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู งมุ งให
มี
ความสัมพันธสอดคล องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึ กษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พ เนนการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพ
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ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มลี ักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองอนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร3605 ราชบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกั นหรื อสาขาวิ ชาที่สัมพั นธ กั น ใหเที ยบโอนหน วยกิ ตไดไม เกินร อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา
๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมี ความสัมพันธสอดคลองกั บแผน
พัฒนา
การศึ กษาระดั บอุ ดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุ ดมศึกษา ปรั ชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิ ชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถ
ระดับสู งในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิ
สระรวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึ กษาปกติมรี ะยะเวลาศึ กษาไม นอยกว า ๑๕ สั ปดาห สถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ เปด
การศึ กษาภาคฤดูร อน ให กํ าหนดระยะเวลาและจํ านวนหนวยกิ ต โดยมี สั ดสวนเที ยบเคี ยงกั นได
กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึ กษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบันอุ ดมศึกษาที่จดั การศึกษาระบบอืน่ ใหแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรื ออภิปรายป ญหาไมนอยกว า ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใชเวลาฝกหรือทดลองไมน อยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรื อการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่ วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๖.๔ การทํ าโครงงานหรือกิ จกรรมการเรี ยนอื่ นใดตามที่ได รับมอบหมาย ที่ ใช เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
๖.๕ การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๖ วิทยานิ พนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไม นอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหน วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒ ปริ ญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทํ าเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไม น อยกวา ๓๖ หนวยกิต
สถาบั นอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดย
ไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิ พนธซึ่ งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แผน ข เป นแผนการศึกษาที่ เน นการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
๗.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิ ชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
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แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิ จั ยโดยมี การทํ าวิ ทยานิ พนธ ที่ กอให เกิด
ความรูใหม สถาบั นอุดมศึกษาอาจกํ าหนดให เรียนรายวิชาเพิ่มเติ มหรื อทํากิจกรรมทางวิ ชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้

แบบ ๑.๑ ผู เขาศึกษาที่ สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สํ าเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมี มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่ สําเร็จปริ ญญาโท จะตองทํ าวิทยานิพนธไมนอยกวา๓๖ หนวยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผู เขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา๔๘ หนวยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิตทั้งนี้ วิ ทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต
องมี มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
๘. การรั บและเที ยบโอนหนวยกิต สถาบั นอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเที ยบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดั บประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษา
ใหกับนักศึ กษาที่มี ความรู ความสามารถ ที่สามารถวั ดมาตรฐานได ทั้ งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบ
ตามจํ านวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรี ยนระดั บปริ ญญาเข าสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิ บัติที่ ดี เกี่ ยวกั บการเที ยบโอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. จํ านวนและคุ ณวุ ฒิของอาจารย ต องมี อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา ๕ คน โดยเปนอาจารย ประจําหลักสูตรเกิ นกวา ๑
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หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมไดนอกจากนีอ้ าจารยประจําหลักสูตรแตละหลั กสู ตรจะตองทํา
หนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้

๙.๑ ปริญญาโท
๙.๑.๑ อาจารยผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้
น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน
๙.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ หลั ก ตองเป นอาจารย ประจํ ามี คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้
น
หรือสาขาวิ ชาที่ สั มพั นธกั น และตองมีประสบการณในการทํ าวิ จั ยที่มิ ใชสวนหนึ่งของการศึ กษา
เพื่อรับปริญญา
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี ) ตองเป นอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบั น มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรื อเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากว ารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๑.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย ประจํ าและผู ทรงคุ ณวุ ฒิภายนอกดังกล าวตองมีคุ ณวุ ฒิปริ ญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิ ชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
๙.๑.๔ อาจารย ผู สอน ต องเปนอาจารยประจํ าหรือผู ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเที ยบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพั นธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทํ าวิจัยทีม่ ิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๒ ปริญญาเอก
๙.๒.๑ อาจารยผูรั บผิ ดชอบหลั กสูตร ต องเปนอาจารย ประจําหลักสู ตรมี คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู ดํ ารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน
๙.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
หนา ๑๙
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๑) อาจารย ที่ ปรึกษาวิ ทยานิพนธ หลั ก ตองเป นอาจารย ประจํ ามี คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้
น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และต องมีประสบการณในการทําวิจยั ที่มใิ ชสวนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่อรั
บ
ปริญญา
๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี ) ตองเป นอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากว ารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย ประจํ าและผู ทรงคุ ณวุ ฒิภายนอกดังกล าวตองมีคุ ณวุ ฒิปริ ญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิ ชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
๙.๒.๔ อาจารย ผู สอน ต องเปนอาจารยประจํ าหรือผู ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเที ยบเทา หรือเปนผูดํารงตํ าแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพั นธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยทีม่ ิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม
๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๑๐.๑ อาจารย ประจํา ๑ คนใหเป นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
โท
และปริญญาเอกไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศกั ยภาพพรอมที่จะดูแลนั กศึกษา
ไดมากกวา ๕ คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน
๑๐.๒ อาจารย ประจํา ๑ คนใหเป นอาจารยที่ปรึ กษาการคนควาอิ สระของนั กศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน
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หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่
ทําวิทยานิ พนธ ๑ คน เที ยบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิ สระ ๓ คน ทั้งนี้ใหนบั รวมนักศึกษาที่ยัง
ไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
๑๐.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
๑๑. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
๑๑.๑ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต จะต องเป นผู สํ าเร็จการศึกษาระดั u3610 ปริ ญญา
ตรี
หรือเทียบเทา
๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือ
เทียบเทา
๑๑.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๑๑.๔ ปริ ญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีหรือเที ยบเทา ที่มี
ผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิ ต
ในแตละภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไม
เกิน
๓ ปการศึกษา
๑๒.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
๑๒.๓ ปริญญาเอก ผูที่สําเร็ จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช
เวลา
ศึกษาไมเกิ น ๘ ป การศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลาใหสถาบันอุดมศึกษากํ าหนดจํานวน
หนวยกิตทีใ่ หลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต

ที่กําหนดขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม
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หากสถาบั นอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มจี ํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้ งนี้ตองไม กระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ตองเรียนครบตาม
จํานวน
หนวยกิตทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากว า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บ
คะแนนหรือเทียบเทา
๑๓.๒ ปริญญาโท
๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิ ทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้ นสุ ดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบั นอุดมศึ กษานั้ นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ จะต องไดรั บ
การตีพิมพ หรืออย างน อยดําเนินการให ผลงานหรือสวนหนึ่ งของผลงานได รั บการยอมรับให ตี
พิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceeding)
๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถu63243 .วนตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้ง
เสนอวิทยานิ พนธและสอบผานการสอบปากเปล าขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบั นอุ ดมศึกษา
นั้นแตงตั้ง และผลงานวิ ทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือส
วนหนึ่งของผลงานได รับการยอมรับใหตี พิ มพ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิ ชาการ หรือเสนอต อที่
ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง
ได ระดับคะแนนเฉลี่ ยไมต่ํากว า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการ

สอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานัน้
๑๓.๓ ปริญญาเอก
๑๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ
และเงื่ อนไขที่สถาบันอุดมศึ กษากํ าหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป นผูมี สิ ทธิขอทํ าวิทยานิ พนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผ านการสอบปากเปล าขั้นสุ ดทาย
โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบด วยผูทรงคุ ณวุ ฒิ จากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
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วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิ มพหรืออยางน อยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรื อสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ได ระดั บคะแนนเฉลี่ ยไม ต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดั บคะแนนหรื อเที ยบเท า สอบผ าน
ภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผาน
การสอบวัดคุ ณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป นผูมีสิทธิขอทํ าวิ ทยานิพนธ เสนอวิทยานิ
พนธ
และสอบผานการสอบปากเปล าขั้นสุดท ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งจะต องประกอบด วยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการ
ใหผลงานหรื อสวนหนึ่ งของผลงานไดรับการยอมรับให ตี พิ มพในวารสารหรื อสิ่งพิมพทางวิชาการที่
มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๑๔ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๔.๑ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต ให ใช ชื่ อว า “ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต (Graduate
Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
๑๔.๒ ประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ตชั้ นสูง ให ใช ชื่อวา “ประกาศนียบัตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง
(Higher Graduate Diploma)” อั กษรยอ “ป.บั ณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อ

สาขาวิชาตอทาย
๑๔.๓ ปริญญาโทและปริ ญญาเอก สถาบันอุดมศึ กษาทีม่ ีการตราพระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอั กษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่ อปริญญาตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่
สถาบัน
อุดมศึกษาใดไม มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๕. การประกั นคุณภาพของหลักสูตรให ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรใหชัดเจนซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมั ย แสดงการปรับปรุง
ดั ชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึ กษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
๑๗. ในกรณี ที่ ไมสามารถปฏิ บั ติตามแนวทางดั งกล าวได หรื อมี ความจํ าเปนตองปฏิ บัติ
นอกเหนือจากที่ กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีจ่ ะ
พิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

