
ฉบับประชาพิจารณ์ วันท่ี 28 กันยายน 2564 
 

 (ร่าง)  
ระเบยีบกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญา  พ.ศ. .... 
------------------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญามีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวง
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ....  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษาตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคสิบ และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม      
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ ../๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ...................... 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ระเบียบน้ี เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ....” 

 ๒. ให้ ใ ช้ระ เ บียบ น้ีสํ าหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือหลักสูตรที่ เที ยบ เท่ า 
ทุกสาขาวิชา  โดยใช้สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ       
และเอกชน และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ๓. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๔. ในระเบียบน้ี 
  “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตําแหน่งอ่ืนที่เทียบเคียงได้ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามที่สถาบันกําหนด สําหรับ
อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนด 
  “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนตามท่ีสภาสถาบันเห็นชอบ/อนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว  ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
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 5. ช่ือปริญญา ให้ใช้ช่ือว่า “อนุปริญญา” แล้วตามด้วยสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีที่มี
การให้อนุปริญญา โดยใช้อักษรย่อ อ. ตามด้วยอักษรย่อสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี 

 6. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาน้ันๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจําเป็น สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 7. ระบบการจัดการศึกษา ใ ช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือเทียบเคียง           
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษา
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 
 8. การคิดหน่วยกิต 
  8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
  8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ ได้รับมอบหมายที่ ใช้เวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระ
บบทวิภาค 

 9. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
หน่วยกิต 

 10. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี 
  10.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อม
สําหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่าง
ครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้าง
โอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ดํารงตน
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติกําเนิด ร่วมมือ  รวมพลังเพ่ือ
สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยต้องแสดงการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจน 
  10.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
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๔๕ หน่วยกิต หากจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกและวิชาโท วิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  10.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ 
ทั้งน้ี นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
เทียบโอน ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 11.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

11.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
11.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยในจํานวนน้ันอย่างน้อย ๑ คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ทั้งน้ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
น้ันให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 
11 .3  อาจา ร ย์ ผู้ ส อน  อาจ เ ป็นอาจา ร ย์ประ จํ าหรื ออ าจา ร ย์ พิ เ ศษ ท่ีมี คุณ วุ ฒิ 

ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
สําหรับหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  อาจารย์ผู้สอนอาจเป็น

บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานใน
หน่วยงานแห่งน้ัน หรือการทํางานประเภทเดียวกันอย่างต่อเน่ือง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ เ ป็นที่ ย อม รับ  ซึ่ ง ต ร งห รือสั ม พัน ธ์ กับ วิ ชาที่ ส อน  โ ดยผ่ านความ เ ห็นชอบจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ทั้งน้ีหากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจํา
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาน้ันๆ ด้วย 

สําหรับหลักสูตรอนุปริญญาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

 12. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 ๑3 การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
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  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  โดยการอนุมัติของสภาสถาบัน แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือน
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

 ๑4. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และบรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร จึงถือว่าเรียนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
  สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากน้ี จะต้อง
กําหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 
  การพ้นสภาพโดยไม่สําเรจ็การศึกษาให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 ๑5. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 ๑6. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

 17. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะพิจารณา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
ให้ถือคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น้ันเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(..............................................................) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 


