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นิยามศัพท์ ไม่ระบ ุ "คณะกรรมการ" หมำยถึง คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 "อาจารย์ประจ า" หมำยถึง บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที่มีหน้ำที่หลัก

ทำงด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลำตำมเวลำท ำกำร) ทั้งนี้ อำจำรย์ประจ ำในแต่ละ
หลักสูตรจะเป็นอำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตรในเวลำเดียวกันไม่ได้ และต้อง
ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ 
เท่ำนั้น 

ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่ำงสถำบันหรือหลักสูตรควำมร่วมมือของหลำย
สถำบัน อำจำรย์ประจ ำของสถำบันในควำมร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอำจำรย์ประจ ำใน
ควำมหมำยของเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 

"อาจารย์ประจ า" หมำยถึง บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ และต ำแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่ำในสถำบันอุดมศึกษำ
แห่งนั้นตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด หรือบุคคลในองค์กรภำยนอกที่มีกำร
ตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำ และมีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำที่สถำบันอุดมศึกษำรับเข้ำใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มำตรฐำนนี้     
เริ่มใช้บังคับต้องมีคะแนนทดสอบควำมสำมำรถภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ที่         
สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

 ไม่ระบ ุ "อาจารย์ประจ าหลักสูตร" หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสำขำวิชำของหลักสูตรที่สภำสถำบันอุดมศึกษำเห็นซอบหรืออนุมัติ มีหน้ำที่สอน
และค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
หลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน 

 ไม่ระบ ุ "คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร" หมำยถึง คุณวุฒิที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนสำขำวิชำ หำกสำขำวิชำใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนสำขำวิซำ หรือ
ประกำศมำตรฐำนสำขำวิซำไม่ได้ก ำหนดเร่ืองนี้ไว้ ให้หมำยถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำกำรหรือวิชำชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอ่ืนแต่มีประสบกำรณ์ตรงที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร สำขำวิชำ
นั้นบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร โดยกำร
พิจำรณำคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภำสถำบันอุดมศึกษำ 
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 ไม่ระบ ุ "อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร" หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มี
ภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำร
วำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมประเมินผล และกำรพัฒนำหลักสูตร 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรในเวลำ
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำร ให้เป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้ อำจำรย์ผู้รับผิดซอบหลักสูตร
สำมำรถซ้ ำได้ไม่เกิน 2 คน 

 ไม่ระบ ุ "อาจารย์พิเศษ" หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ 
 ไม่ระบ ุ "การตกลงร่วมผลิต" หมำยถึง กำรท ำข้อตกลงร่วมมือกันอย่ำงเป็นทำงกำร

ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับองค์กรภำยนอกในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรภำยนอกนั้น ๆ 

 ไม่ระบ ุ "องค์กรภายนอก" หมำยถึง สถำบันอุดมศึกษำในหรือต่ำงประเทศที่ได้รับกำร
รับรองจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรศึกษำของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ หรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือ
บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ำนั้น 

หำกเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภำสถำบันอุดมศึกษำ โดยต้องแสดงศักยภำพและควำม
พร้อมในกำรร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่ำว และต้องให้ได้คุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

 ไม่ระบ ุ "ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ" หมำยถึง กำรท ำงำนร่วมกับสถำนประกอบกำร
โดยมีหลักฐำนรับรองผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดประโยชน์กับสถำนประกอบกำร หรือ
หลักฐำนรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หรือมีผลงำนทำงวิชำกำรประเภทกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ภำคอุตสำหกรรมเผยแพร่มำแล้ว 
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ชื่อปริญญา ให้ใช้ชื่อว่ำ “อนุปริญญำ” อักษรย่อ “อ.” แล้วตำมด้วยสำขำวิชำต่อท้ำย
หลักสูตรปริญญำตรีที่มีกำรให้อนุปริญญำเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญำตรี 
หรือหลักสูตรที่เทียบเท่ำอนุปริญญำ และมีระบบกำรศึกษำแตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนด
ไว้ข้ำงต้น ให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนนี้โดยอนุโลม และหลักสูตรอนุปริญญำที่มีระยะเวลำ
กำรศึกษำแตกต่ำงไปจำกเกณฑ์มำตรฐำนนี้ให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนนี้พิจำรณำ โดยให้
อยู่ในมำตรฐำนที่เทียบเคียงกันได้ตำมควำมเหมำะสม 

ให้ใช้ชื่อว่ำ "อนุปริญญำ" อักษรย่อ "อ." แล้วตำมด้วยชื่อปริญญำ และต่อท้ำยใน
วงเล็บด้วยสำขำวิชำ 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

มุ่งให้มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของชำติ 
ปรัชญำของกำรอุดมศึกษำ ปรัชญำของสถำบันอุดมศึกษำและมำตรฐำนวิชำกำร
และวิชำชีพของสำขำวิชำนั้น ๆ โดยมุ่งเน้นกำรผลิตบุคลำกรให้มีควำมรอบรู้ทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในสำขำวิชำที่มีควำมจ ำเป็น  สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม รวมทั้งให้
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

คงเดิม 

ระบบการจดัการศึกษา ใช้ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น  2 ภำคกำรศึกษำปกติ         
1 ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ สถำบันอุดมศึกษำที่
เปิดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ให้ก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับกำรศึกษำภำคปกติ 

ใช้ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ              
1 ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ หรือเทียบเคียงได้
ไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ สถำบันอุดมศึกษำที่เปิดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ให้ก ำหนด
ระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับกำรศึกษำภำคปกติ 

 สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบไตรภำค หรือระบบจตุรภำค ให้ถือ
แนวทำงดังนี้ 

ระบบไตรภำค 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำค
กำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 

ระบบจตุรภำค 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 4 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำค
กำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 10 สัปดำห์ 

ไม่ระบุ 
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 สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำระบบอ่ืน  ให้แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับ   
ระบบกำรศึกษำนั้น รวมทั้งรำยละเอียดกำรเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภำคไว้
ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

 

สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบอ่ืน ให้มีกำรนับระยะเวลำในกำรศึกษำ
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภำค โดยให้สภำสถำบันอุดมศึกษำเป็นผู้ก ำหนด ซึ่งจะต้อง
แสดงรำยละเอียดเก่ียวกับระบบกำรศึกษำนั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ประกอบด้วย
รำยละเอียดเก่ียวกับระยะเวลำของหน่วยกำรเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบ
ทวิภำค รำยวิชำภำคทฤษฎีและรำยวิชำภำคปฏิบัติ กำรฝึกงำนหรือกำรฝึกภำคสนำม 
กำรท ำโครงงำนหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้มีควำมสอดคล้องและ
เหมำะสมกับระบบกำรจัดกำรศึกษำที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

การคิดหน่วยกิต 
        

1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลำบรรยำย หรืออภิปรำยปัญหำไม่น้อยกว่ำ     
15 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

1. คงเดิม 

 2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลำฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมงต่อ        
ภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

2. คงเดิม 

        3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อ   
ภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

3. คงเดิม 

        
 

4. การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลำท ำโครงงำนหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มี
ค่ำ เท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 

4. คงเดิม 

 ไม่ระบ ุ 5. กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนด
ข้างต้น กำรนับระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมนั้นต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำ
เท่ำกับ 1 หน่วยกิต ให้เป็นไปตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

 ไม่ระบ ุ สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทวิภำค ให้นับ
ระยะเวลำกำรศึกษำและกำรคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภำค โดยให้                  
สภำสถำบันอุดมศึกษำดังกล่ำวเป็นผู้ก ำหนด 
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จัดท ำข้อมูล โดยฝ่ำยพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ส ำนักวิชำกำร มสธ. (26 ตุลำคม 2565) 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และแนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 

จ านวนหน่วยกิตรวมและ
ระยะเวลาการศึกษา 

ไม่ระบ ุ อนุปริญญำที่มีระยะเวลำกำรศึกษำปกติ 2 ปี ไม่น้อยกว่ำ 60 หน่วยกิต 
ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 6 ปี

กำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำและไม่เกิน 9 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับ
กำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

ทั้งนี้ ให้นับเวลำศึกษำจำกวันที่เปิดภำคกำรศึกษำแรกที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรนั้น 

อนุปริญญำที่มีระยะเวลำกำรศึกษำปกติ 3 ปี ไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
หมำยถึง วิชำที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำงมีโลกทัศน์ที่

กว้ำงไกล มีควำมเข้ำใจธรรมชำติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สำมำรถคิด
อย่ำงมีเหตุผล สำมำรถใช้ภำษำในกำรติดต่อสื่อควำมหมำยได้ดี  มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชำคมนำนำชำติ 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและด ำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่ำงดี 

 
 
สถำบันอุดมศึกษำอำจจัดวิชำศึกษำทั่วไปในลักษณะจ ำแนกเป็นรำยวิชำหรือ

ลักษณะบูรณำกำรใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสำนเนื้อหำวิชำที่ครอบคลุมสำระของกลุ่ม
วิชำสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ภำษำ และกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ ใน
สัดส่วนที่เหมำะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชำศึกษำทั่วไป  โดยให้มีจ ำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต  

 

 
หมำยถึง หมวดวิชำที่เสริมสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ให้พร้อมส ำหรับโลกในปัจจุบัน

และอนำคต เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21  
อย่ำงครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ ในกำรพัฒนำหรือ
แก้ไขปัญหำ เป็นผู้ที่สำมำรถสร้ำงโอกำสและคุณค่ำให้ตนเองและสังคม รู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ด ำรงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่ำและรักษ์ชำติก ำเนิด ร่วมมือรวมพลัง
เพื่อสร้ำงสรรค์และพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคม 

สถำบันอุดมศึกษำอำจจัดวิชำศึกษำทั่วไปในลักษณะจ ำแนกเป็นรำยวิชำหรือ
ลักษณะบูรณำกำรใด ๆ ก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
โดยให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต ทั้งหลักสูตรระดับอนุปริญญำ 
(2 ปี) และ (3 ปี) และต้องแสดงกำรวัดและประเมินผลที่สะท้อนกำรบรรลุผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ
วิชำศึกษำทั่วไปได้อย่ำงชัดเจน 

2. หมวดวิชาเฉพาะ หมำยถึง วิชำแกน วิชำเฉพำะด้ำน วิชำพื้นฐำนวิชำชีพและวิชำชีพที่มุ่งหมำยให้
ผู้เรียนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และปฏิบัติงำนได้  

คงเดิม 

- อนุปริญญา (2 ปี)  
 

ไม่ระบ ุ ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชำเฉพำะรวมไม่น้อยกว่ำ 30  หน่วยกิต หำกจัด
หมวดวิชำเฉพำะในลักษณะวิชำเอกและวิชำโท วิชำเอกต้องมีจ ำนวนหน่วยกิต       
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต และวิชำโทต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 

- อนุปริญญา (3 ปี) ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 45 หน่วยกิต หำกจัดหมวดวิชำเฉพำะใน
ลักษณะวิชำเอกและวิชำโท วิชำเอกต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
และวิชำโทต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

    คงเดิม 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
 

หมำยถึง วิชำที่มุ่งให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตำมที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ในหลักสูตรระดับอนุปริญญำตำมที่
สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด และให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

    คงเดิม 

 สถำบันอุดมศึกษำอำจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป  หมวดวิชำเฉพำะ และหมวดวิชำเลือกเสรี ให้กับนักศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่สำมำรถวัดมำตรฐำนได้ ทั้งนี้ นักศึกษำต้องศึกษำให้ครบตำมจ ำนวน
หน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำร
เทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบและแนวปฏิบัติที่ ดี
เก่ียวกับกำรเทียบโอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

สถำบันอุดมศึกษำอำจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำในหมวดวิชำ      
ศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ และหมวดวิชำเลือกเสรี ให้กับนักศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่สำมำรถวัดมำตรฐำนได้ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเทียบ
โอนหน่วยกิตและผลกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้งนี้ 
นักศึกษำต้องศึกษำให้ครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้ำศึกษำ 

คุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
จ านวนอาจารย์ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน        
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และในจ ำนวนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อย่ำง
น้อย 1 คน ทั้งนี้ อำจำรย์ประจ ำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ    
1 หลักสูตรในเวลำเดียวกันไม่ได้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
 

 ไม่ระบ ุ
 
 
 
 
 
 
 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยในจ ำนวนนั้นอย่ำงน้อย 1 คน 
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือเที่ยบเท่ำ ทั้งนี้ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตร 
ในเวลำเดียวกันไม่ได้ 

ในกรณีของหลักสูตรอนุปริญญำทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำรที่เน้นทักษะด้ำนกำร
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศำสตร์สำขำวิชำนั้น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อย 1 
ใน 3 คน ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำร 
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กรณีมีกำรตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภำยนอก ต้องมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจำก
สถำบันอุดมศึกษำเจ้ำของหลักสูตรนั้นเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อย     
2 คน 

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน สถำบันอุดมศึกษำต้องเสนอจ ำนวนและคุณวุฒิ
ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณี 

 ไม่ระบ ุ 3. อาจารย์ผู้สอน อำจเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ ำ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 

  กรณีอำจำรย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน โดย
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น ทั้งนี้ หำกรำยวิชำใดมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้อำจำรย์พิเศษ ต้องมีอำจำรย์ประจ ำร่วมรับผิดชอบกระบวนกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
นั้น ๆ ด้วย 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
 

ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำตำมที่      
สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

การลงทะเบียนเรียน 
การลงทะเบียนเรียน 
เต็มเวลา 

 
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ

ภำคกำรศึกษำปกติ และจะส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 5 ภำคกำรศึกษำปกติ 

 
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภำคกรศึกษำปกติ  

การลงทะเบียนเรียน 
ไม่เต็มเวลา 

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ และ   
จะส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 10 ภำคกำรศึกษำปกติ 

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ 
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การลงทะเบียนเรียน 
ภาคฤดูร้อน 

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต คงเดิม   
  

 หำกสถำบันอุดมศึกษำใดมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นพิเศษ กำรลงทะเบียนเรียน  
ที่มีจ ำนวนหน่วยกิตแตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจท ำได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ 

หำกสถำบันอุดมศึกษำใดมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นพิเศษ กำรลงทะเบียน         
เรียนที่มีจ ำนวนหน่วยกิตแตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจท ำได้ โดยกำรอนุมัติ
ของสภำสถำบันอุดมศึกษำ แต่ต้องไม่กระทบต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ 

เกณฑ์การวัดผลและ 
การส าเร็จการศึกษา        

ต้องเรียนครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร เกณฑ์ขั้นต่ ำของ     
แต่ละรำยวิชำ และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่ำ จึงถือว่ำเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญำ 

ต้องเรียนครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และบรรลุผลลัพธ์
กำรเรียนรู้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอนุปริญญำ   

 สถำบันอุดมศึกษำที่ใช้ระบบกำรวัดผลและกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกนี้
จะต้องก ำหนดให้มีค่ำเทียบเคียงกันได้ 

คงเดิม 

  กำรพ้นสภำพโดยไม่ส ำเร็จกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 
อนุปริญญาบัตรและใบ
แสดงผลการศึกษา 

ให้แสดงรำยละเอียดเก่ียวกับชื่อปริญญำ และชื่อสำขำวิชำให้ตรงกับที่ระบไุว้ใน
เอกสำรหลักสูตรฉบับที่เสนอ สป.อว. รับทรำบ/รับรอง 

ให้ระบุชื่ออนุปริญญำ ชื่อสำขำวิชำ และชื่อรำยวิชำ ให้ตรงกับที่ระบุไว้ใน
เอกสำรหลักสูตรฉบับที่คณะกรรมกำรรับรอง 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร 

ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพของหลักสูตรไว้ให้ชัดเจน          
ซึ่งอย่ำงน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

1. กำรบริหำรหลักสูตร 
2. ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
3. กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ 
4. ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม และ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพของหลักสูตรตำมที่              
สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

 
  

การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงกำรปรับปรุงดัชนีด้ำน
มำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำเป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีกำรประเมิน
เพื่อพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องทุก 5 ปี 

ให้ทุกหลักสูตรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีกำรประเมินและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนำ
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อยตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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