
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอนปุรญิญา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  21  แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  6/๒๕๖๕   
(นัดพิเศษ)  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอนุปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือหลักสูตรที่เทียบเท่าทุกสาขาวิชา   

โดยใช้ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน   
๓. ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“อาจารย์ประจ า”  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย์  และต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับ   
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรืออนุมัติ  มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

“คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร”  หมายถึง  คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชา  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชา 
ไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้  ให้หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร  หรือคุณวุฒิอื่น 
แต่มีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตร
สาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   โดยการพิจารณา
คุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร 
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ประเมินผล  และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
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ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้  ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้อีกหนึ่งหลักสูตร  ในกรณีนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน  ๒  คน 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“การตกลงร่วมผลิต”  หมายถึง  การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ 

“องค์กรภายนอก”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัท
ดังกล่าว  และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

“ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”  หมายถึง  การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐาน
รับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ   หรือหลักฐานรับรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี   หรือผลงานสร้างสรรค์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

๔. ชื่อปริญญา  ให้ใช้ชื่อว่า  “อนุปริญญา”  อักษรย่อ  “อ.”  แล้วตามด้วยชื่อปริญญา   
และต่อท้ายในวงเล็บด้วยสาขาวิชา 

๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญา 

ของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ   
โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็น   
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  รวมทั้ง 
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒   
ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  หรือเทียบเคียงได้ 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้ก าหนดระยะเวลา 
และจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น  ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษาเทียบเคียงได ้
กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
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ระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของ 
หน่วยการเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบทวิภาค  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝึกงาน 
หรือการฝึกภาคสนาม  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๗. การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า   ๓๐  ชั่ ว โมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๓. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า   ๔๕  ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ   
๑  หน่วยกิต 

 ๗.๕ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 
การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้เป็นไปตาม 
ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลา
การศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว 
เป็นผู้ก าหนด 

๘. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา   
 ๘.๑ หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ  ๒  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๖๐  หน่วยกิต   
 ๘.๒ หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ  ๓  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต   
๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวชิา

เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อม

ส าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต  เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่   ๒๑  
อย่างครบถ้วน  เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา  เป็นผู้ที่
สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก   
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เป็นบุคคลที่ด ารงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด   
ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวชิาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเปน็รายวชิาหรอืลักษณะ
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม  
ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  ทั้งหลักสูตรระดับอนุปริญญา  (๒  ปี)  และ  (๓  ปี)  และต้องแสดงการวัด
และประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจน   

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หมวดวิชาเฉพาะ  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา  (๒  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  หากจัดหมวดวชิาเฉพาะในลักษณะวชิาเอกและวิชาโท  วิชาเอกต้องมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต  และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญา  (๓  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๔๕  หน่วยกิต  หากจัดหมวดวชิาเฉพาะในลักษณะวชิาเอกและวิชาโท  วิชาเอกต้องมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี   ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถ 
วัดมาตรฐานได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด 
ไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา   

๑๐. คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และจ านวนอาจารย์   
 ๑๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
 ๑๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  โดยในจ านวนนั้นอย่างน้อย  ๑  คน  ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรอื
เทียบเท่า  ทั้งนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
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  ในกรณีของหลักสูตรอนุปริญญาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่ เน้นทักษะด้าน 
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๑  ใน  ๓  คน   
ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน   

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๐.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

  กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ 
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมีอาจารย์ 
ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย   

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาค 
การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิต 

แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้  โดยการอนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษา  แต่ต้องไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร  โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องก าหนดให้ 
มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

 การพ้นสภาพโดยไม่ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
๑๔. อนุปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  ให้ระบุชื่ออนุปริญญา  ชื่อสาขาวิชา   

และชื่อรายวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่คณะกรรมการรับรอง 
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๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้   หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 
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