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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

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

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา
การศึกษา  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  (๓  ป)  ตามระบบทวิภาค  หรือหลักสูตรที่เทียบเทาทุกสาขาวิชา  
สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน  และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. ใหยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา   
พ.ศ.  ๒๕๓๒”  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยมุงเนนการผลิตบุคลากรใหมีความรอบรู   
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจําเปน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชได 
อยางเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการของสังคม  รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษา   
ท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได 
กับการศึกษาภาคปกติ 
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 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทาง
ดังนี้ 

 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 

 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ
มรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สัปดาห 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น  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 

๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๙๐  
หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๖  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน  ๙  ป
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ท้ังนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
๘. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา

เลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผูอื่น  และสังคม  เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมี
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เหตุผล  สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี  มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต  
และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  
ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
วิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

 ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานไดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  
๔๕  หนวยกิต  หากจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกและวิชาโท  วิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต 

 ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ  ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๓  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถ 
วัดมาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร  และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  ๓  คน  
และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  จํานวนอยางนอย  ๑  คน  ท้ังนี้  อาจารยประจําในแตละหลักสูตร
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา 
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๑๑. การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๑.๑ การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  ๙  หนวยกิต  และ

ไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  และจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๕  ภาค
การศึกษาปกติ 

 ๑๑.๒ การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ในแตละภาค
การศึกษาปกติ  และจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  
หนวยกิต 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว
ในหลักสูตร  เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา 

  สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้  
จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

๑๓. ชื่อปริญญา  ใหใชชื่อวา  “อนุปริญญา”  อักษรยอ  “อ.”  แลวตามดวยสาขาวิชาตอทาย  
หลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีการใหอนุปริญญาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  หรือหลักสูตร 
ท่ีเทียบเทาอนุปริญญา  และมีระบบการศึกษาแตกตางไปจากที่กําหนดไวขางตน  ใหใชเกณฑมาตรฐานนี้
โดยอนุโลม  และหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาแตกตางไปจากเกณฑมาตรฐานนี้ใหใช
เกณฑมาตรฐานนี้พิจารณา  โดยใหอยูในมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดตามความเหมาะสม 

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรไวใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคาํแนะนํานักศึกษา 
 ๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๕. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๖. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


