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 คณะกรรมการการอดุมศกึษามหีน้าทีห่ลกัสำาคญัประการหนึง่คอืการพจิารณา 
เสนอนโยบายแผนพฒันา และมาตรฐานการอดุมศกึษาทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคำานึงถึงความเป็นอิสระและ 
ความเป็นเลศิทางวชิาการของสถานศกึษาระดบัปรญิญา จงึได้จดัทำามาตรฐานการอดุมศกึษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล 
 หนังสือ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ได้รวบรวมประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนา 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม 
และรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปได้รับรู ้รับทราบ 
 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ 
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง” 
ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและ 
หน่วยงานตา่ง ๆ  ที่ทำาหน้าที่จดัการศกึษาระดบัอดุมศึกษา สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

 

 (นายสุภัทร   จำาปาทอง)
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิด
และดำาเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำาเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญา ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำาหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙
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กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบัน
อุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำาบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำาบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ตามที ่พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ กำาหนดให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาจดัทำามาตรฐานการอดุมศกึษา 
ทีส่อดคล้องกับความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคำานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำาเนินการจัดทำามาตรฐานการอุดมศึกษา 
เพือ่ใช้เป็นกลไกระดบักระทรวง ระดับคณะกรรมการการอดุมศกึษา และระดบัหน่วยงาน 
เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำา 
ของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในคราวประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๔๙ เมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
 ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
  บณัฑติระดับอดุมศึกษาเป็นผูม้คีวามรู้ มีคุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถ 
ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำารงชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสำานึกและความรับผิดชอบในฐานะ 
พลเมืองและพลโลก
 ตัวบ่งชี้
 ๑.๑ บณัฑิตมคีวามรู้ ความเชีย่วชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรยีนรู ้สร้าง 
และประยกุต์ใช้ความรูเ้พ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏบิติังานและสร้างงานเพือ่พฒันาสงัคม 
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 ๑.๒ บัณฑิตมีจิตสำานึก ดำารงชีวิต และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
 ๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษา 
สุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา

๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙เล่ม  ๑๒๓  ตอนที่  ๑๐๕  ง
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 ๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของ 
การอดุมศกึษาอย่างมดีลุยภาพ
  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
   มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำานึงถึง 
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
  ตัวบ่งชี้
  (๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
  (๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สารทีมี่ประสิทธิภาพและประสทิธผิล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มกีารจดั 
การศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
  (๓) มรีะบบการประกนัคุณภาพเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
   การดำาเนนิงานตามพนัธกจิของการอดุมศกึษาทัง้ ๔ ด้าน อย่างมีดลุยภาพ 
โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการ
จัดการความรู้
 ตัวบ่งชี้
 (๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ 
ความต้องการทีห่ลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม โดยให้ความสำาคญักับการพฒันา 
คุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเอง 
ตามสภาพจรงิ ใช้การวจิยัเป็นฐาน มกีารประเมนิและใช้ผลการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 
และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน การสอน
 (๒) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยาย 
พรมแดนความรู้และทรัพย์สนิทางปัญญาทีเ่ชือ่มโยงกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
และสิง่แวดล้อมตามศกัยภาพของประเภทสถาบนั มกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง 

๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙เล่ม  ๑๒๓  ตอนที่ ๑๐๕  ง
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สถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดบั 
นานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
 (๓) มกีารให้บริการวชิาการทีท่นัสมยั เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสั งคมตามระ ดับความเชี่ ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
 (๔) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
สังคมและประเทศชาติ
 ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้ และสังคมแห่ง 
การเรียนรู้
  การแสวงหา การสร้างและจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันนำา 
ไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
 ตัวบ่งชี้
 ๓.๑  มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
 ๓.๒  มีการบริหารจัดการความรู ้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัย 
แบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการ 
ประสานความร่วมมือรวมพลังอันนำาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 จาตุรนต์   ฉายแสง
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง4

ราชกิจจานุเบกษา

 ตามทีม่าตรา ๓๔  แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำาหนดให้ 
คณะกรรมการการอดุมศกึษาเสนอมาตรฐานการอดุมศกึษาทีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคำานึงถึง 
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงได้ดำาเนินการจัดทำามาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และ 
พันธกิจในการจดัตัง้ทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ให้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัการศกึษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา จงึประกาศมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ ด้าน ดังนี้
 ๑.๑ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศกึษา ประกอบด้วย 
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน 
   (๑) ด้านกายภาพ
    สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสำาคัญของ 
อาคารเรยีนทีด่ ีมห้ีองครบทกุประเภท พืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้ในการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม 
ทุกประเภทมีจำานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจำานวนอาจารย์ประจำา จำานวนนักศึกษา 
ในแต่ละหลักสตูร และจำานวนนกัศกึษาตามแผนการรบันกัศึกษา ตามเกณฑ์พืน้ทีใ่ช้สอย 
อาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจำา 
อาคารครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จำานวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๔
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    ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ หรือความจำาเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำาหนด
   (๒) ด้านวิชาการ
    สถาบนัอดุมศึกษามศัีกยภาพและความพร้อมในการปฏบิตัภิารกจิ 
ด้านวิชาการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิต 
บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่า 
ผูเ้รยีนจะได้รับการบรกิารการศึกษาทีดี่ สามารถแสวงหาความรูไ้ด้อย่างมคีณุภาพ สถาบัน 
ต้องมกีารบรหิารวชิาการทีม่คุีณภาพ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลทัง้ในด้านการวางแผนรับ 
นกัศกึษาและการผลติบณัฑติ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนการประเมนิผลการเรยีนรู ้
การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
   (๓) ด้านการเงิน
    สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวม 
และงบทีจ่ำาแนกตามกองทนุ มแีผนการเงนิทีม่ัน่คง เป็นหลกัประกนัได้ว่าสถาบนัจะสามารถ 
จดัการศกึษาได้ตามพนัธกจิและเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ รวมท้ังสอดคล้องกบัแผนการพฒันา 
ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบัน 
มีการจัดทำารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่าย 
ที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนำารายได้ไปลงทุนภายใต ้
การประเมนิและวเิคราะห์ความเสีย่ง มรีะบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
ควบคูไ่ปกับการใช้เงินทกุประเภท และมรีะบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ
   (๔) ด้านการบริหารจัดการ
    สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ในการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ ค่านิยม ไปสูก่ารปฏบิติัทีส่อดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนั เพือ่ให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำาหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทำาหน้าท่ีกำากับ นโยบาย 
การดำาเนินการตามแผน การบรหิารบคุคล การบรหิารงบประมาณและทรพัย์สนิ การบรหิาร 
สวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกำากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่กำาหนดไว้ 
มีการเผยแพร่ผลการกำากับการดำาเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของ 
ผูบ้รหิารทกุระดบัสูป่ระชาคมภายในสถาบนัและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 
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ที่ประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการ
มีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า
  ๑.๒ มาตรฐานด้านการดำาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน
   (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต
    สถาบันอุดมศึกษาดำาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมีคุณสมบัติ 
และจำานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิต 
อย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบันตรงตาม 
เป้าหมายทีก่ำาหนด และจดัให้มข้ีอสนเทศทีช่ดัเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะในเรือ่งหลกัสตูร 
การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ้
ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
   (๒) ด้านการวิจัย
    สถาบนัอดุมศึกษามกีารดำาเนินพันธกิจด้านการวจิยัอย่างมคีณุภาพ 
ประสทิธภิาพ และภายใต้จดุเน้นเฉพาะ โดยมกีารดำาเนนิการตามนโยบาย แผน งบประมาณ 
มกีารบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุคณาจารย์ นกัวิจยั บคุลากรให้มสีมรรถนะ 
ในการทำาวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำาวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน 
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์และงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน ์
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 
ได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
   (๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
    สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุม 
กลุม่เป้าหมายทัง้ในวงกว้างและกลุม่เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่อาจ 
ให้บรกิารโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทัง้ในระดบัสถาบนัและระดบับุคคลได้ในหลายลกัษณะ 
อาท ิการให้คำาปรกึษา การศกึษาวจิยั การค้นคว้าเพ่ือแสวงหาคำาตอบให้กับสงัคม การให้บรกิาร 
ฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ต่าง ๆ  การจดัให้มกีารศกึษาต่อเนือ่ง บรกิารแก่ประชาชนทัว่ไป 
การให้บรกิารทางวิชาการนี ้สามารถจัดในรปูแบบของการให้บรกิารแบบให้เปล่าหรอืเป็นการให้ 
บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
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   (๔) ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
    สถาบนัอดุมศึกษามกีารดำาเนินการทำานบุำารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและ 
สนบัสนนุให้ศลิปะและวฒันธรรมเป็นส่วนหนึง่ของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือ 
โดยอ้อม เพือ่ให้ผูเ้รยีนและบคุลากรของสถาบนัได้รบัการปลกูฝังให้มคีวามรู ้ตระหนกัถงึ 
คณุค่า เกดิความซาบซึง้และมสีนุทรยีะต่อศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิสามารถนำาไปใช้ 
เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดำารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนา 
และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุม 
การดำาเนินงานด้านน้ีอย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์ 
การดำาเนินงานด้านการทำานุบำารุง  ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
 ๒. ประเภทหรือกลุ่มสถาบันที่กำาหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้ 
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้   
  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
  กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบันเอง 
ตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ได้กำาหนดไว้ ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจ 
เปลี่ยนแปลงกลุ่มที่เลือกไว้ได้ 
  กลุ่มสถาบันต่าง ๆ  จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง ๑.๑ 
และ ๑.๒ ที่แตกต่างกันในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่กำาหนด
  กลุม่สถาบันทีก่ำาหนดตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ให้เป็นไปตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศนี้
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่มสถาบันที่กำาหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม 
สนองตอบความต้องการของท้องถิน่ เพือ่เตรยีมกำาลงัคนทีม่คีวามรูเ้ข้าสูภ่าคการผลติจรงิ 
ในชุมชน สถาบนัสนับสนุนรองรบัการเปลีย่นอาชพีพืน้ฐาน เช่น แรงงานทีอ่อกจากภาคเกษตร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำาไปสู่ความ 
เข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี 
ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ 
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจและบุคคล 
ในภูมิภาคเพื่อรองรับการดำารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ ่มสาขาวิชา 
ท้ังสาขาวชิาทางวทิยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  สงัคมศาสตร์หรอืมนษุยศาสตร์ 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทำาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย 
หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ 
อาชีพระดบัสูง หรอืเน้นทัง้สองด้าน รวมทัง้สถาบนัอาจมบีทบาทในการพฒันาภาคการผลติจรงิ 
ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจำาแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ
 ลักษณะที่ ๑ เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ลักษณะที่ ๒ เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ 
ระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และเน้นการทำาวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำาทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพ 
ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี 
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
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 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาท่ีใช ้
ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและ 
วิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือให้การบรหิารงานด้านวชิาการดำาเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ฉะนัน้ อาศยัอำานาจ 
ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร จึงให้ออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘”
 ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสำาหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา 
ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓ ปี) ตามระบบทวิภาค หรือหลักสูตร 
ที่เทียบเท่าทุกสาขาวิชา สำาหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าเพื่อปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ๓. ให้ยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๓๒” ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
 ๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ 
สถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุ่งเน้น 
การผลติบคุลากรให้มคีวามรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติในสาขาวิชาท่ีมคีวามจำาเป็น 
สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคม รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 
๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดการศกึษาภาคฤดรู้อน ให้กำาหนดระยะเวลาและจำานวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๓๙  ง
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  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 
ให้ถือแนวทางดังนี้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
  ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
 ๖. การคิดหน่วยกิต
  ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๖.๔ การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
ที่ใช้เวลาทำาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
 ๗. จำานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ให้มีจำานวนหน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกติ ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๖ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบียนเรยีน 
เต็มเวลาและไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น
 ๘. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
  ๘.๑ หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป หมายถงึ วชิาทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รียนให้มคีวามรอบรู้ 
อย่างกว้างขวาง มโีลกทศัน์ทีก่ว้างไกล มคีวามเข้าใจธรรมชาต ิตนเอง ผูอ้ืน่ และสงัคม เป็น 
ผูใ้ฝ่รู ้สามารถคดิอย่างมเีหตผุล สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อสือ่ความหมายได้ด ีมคีณุธรรม 

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๓๙  ง



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 11

ราชกิจจานุเบกษา

ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถ 
นำาความรู้ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตและดำารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
   สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจำาแนกเป็นรายวชิา 
หรอืลกัษณะบรูณาการใด ๆ  ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้หาวชิาท่ีครอบคลมุสาระของกลุม่วิชา 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
  ๘.๒ หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วิชาแกน วชิาเฉพาะด้าน วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจำานวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต หากจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกและ 
วิชาโท วิชาเอกต้องมีจำานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจำานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
  ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตร 
ระดบัอนปุรญิญาตามทีส่ถาบนัอดุมศึกษากำาหนด และให้มจีำานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 
๓ หน่วยกิต
   สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเว้นหรอืเทยีบโอนหน่วยกิตรายวชิาในหมวดวชิา 
ศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสร ีให้กบันกัศกึษาท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ 
ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได้ ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องศกึษาให้ครบตามจำานวนหน่วยกติทีก่ำาหนดไว้ 
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ 
ปริญญาเข้าสู่การศกึษาในระบบและแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการเทียบโอน  ของสำานกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๙. จำานวนและคณุวฒุขิองอาจารย์ ต้องมอีาจารย์ประจำาหลกัสตูรตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ไม่น้อยกว่า ๓ คน และในจำานวนน้ันต้องเป็นผูม้คุีณวฒุไิม่ตำา่กว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวนอย่างน้อย 
๑ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจำาในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำาเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
  ๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๓๙  ง
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 ๑๑. การลงทะเบียนเรียน   
  ๑๑.๑ การลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลา ให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติ 
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และจะสำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
๕ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และจะสำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค 
การศึกษาปกติ
   สำาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ 
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
    หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำาเป็นพิเศษ การลง 
ทะเบียนเรียนที่มีจำานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำาได้ แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 ๑๒. เกณฑ์การวดัผลและการสำาเรจ็การศึกษา ต้องเรยีนครบตามจำานวนหน่วยกติ 
ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร เกณฑ์ขั้นตำ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ไม่ตำา่กว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเท่า จึงถอืว่าเรียนจบหลกัสตูรอนุปริญญา
  สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสำาเร็จการศึกษา 
ที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกำาหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
 ๑๓. ชือ่ปริญญา ให้ใช้ชือ่ว่า “อนปุรญิญา” อกัษรย่อ “อ.” แล้วตามด้วยสาขาวชิา 
ต่อท้ายหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 
หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าอนุปริญญา และมีระบบการศึกษาแตกต่างไปจากท่ีกำาหนด 
ไว้ข้างต้น ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานน้ีโดยอนุโลม และหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลา 
การศกึษาแตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานนีใ้ห้ใช้เกณฑ์มาตรฐานนีพ้จิารณา โดยให้อยูใ่น 
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ตามความเหมาะสม 
 ๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำาหนดระบบการประกัน 
คุณภาพของหลกัสูตรไว้ให้ชดัเจน ซึ่งอย่างนอ้ยประกอบด้วยประเดน็หลัก ๔ ประเด็นคือ
  ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร
  ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
   ๑๔.๓ การสนับสนุนและการให้คำาแนะนำานักศึกษา
  ๑๔.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๓๙  ง
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 ๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
ทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
  ๑๖. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็นต้อง 
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น 
เป็นที่สุด

 ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
 อดิศัย โพธารามิก
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช ้
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
สำาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็  โดยมเีจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการ 
และวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน 
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ฉะน้ัน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญตัิ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธกิาร โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในคราวประชมุครัง้ที ่๘/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
ท่ีจะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
เอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ๓. ให้ยกเลิก
  ๓.๑ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
  ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง “การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบั 
ปรญิญาตร ี(ต่อเนือ่ง) ของสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๔. ในประกาศกระทรวงนี้
  “อาจารย์ประจำา” หมายถงึ บคุคลทีด่ำารงตำาแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนัน้ ท่ีมหีน้าท่ี 
รบัผดิชอบตามพันธกจิของการอดุมศึกษา และปฏบิติัหน้าทีเ่ต็มเวลา 
  สำาหรบัอาจารย์ประจำาท่ีสถาบนัอดุมศึกษารบัเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้ 
เริม่บงัคบัใช้ต้องมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารย์ประจำา
   “อาจารย์ประจำาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขา 
วชิาดงักล่าว ทัง้น้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลกัสตูรหลายหลกัสตูรได้ในเวลาเดยีวกนั 
แต่ต้องเป็นหลักสตูรทีอ่าจารย์ผูน้ัน้มคีณุวฒุติรงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลกัสตูร
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ม ี
ภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคมุคณุภาพ การติดตามประเมนิผลและการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 
หลักสูตรต้องอยู่ประจำาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการ 
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซำ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำา 
 ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  มุง่ให้การผลติบณัฑติมคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาระดบั 
อดุมศกึษาของชาต ิปรชัญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของสถาบนัอดุมศกึษา และมาตรฐาน 
วิชาการและวชิาชพีทีเ่ป็นสากล ให้การผลติบณัฑติระดับอดุมศกึษาอยูบ่นฐานความเชือ่ว่า 
กำาลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำานึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ 
ประโยชน์ต่อสงัคม และมศัีกยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภมูปัิญญาไทย ภายใต้กรอบ 
ศลีธรรมจรรยาอันดงีาม เพือ่นำาพาประเทศสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืและทดัเทยีมมาตรฐานสากล 
      ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่กำากบัส่งเสริมกระบวนการผลติบณัฑติทีเ่น้นการพฒันา 
ผูเ้รยีนให้มลีกัษณะของความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ สามารถดำารงตนอยูใ่นสงัคมพหวุฒันธรรม 
ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ทีม่กีารสือ่สารแบบไร้พรมแดน มศีกัยภาพในการเรียนรูต้ลอดชวีติ 
มคีวามสามารถในการปฏบิติังานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณทีก่ำาหนด สามารถ
สร้างสรรค์งานทีเ่กดิประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่ง
หลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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  ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
        ๕.๑.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ ทีมุ่ง่ผลติบัณฑติให้มคีวามรอบรู ้
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำาความรู ้ 
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
        ๕.๑.๒ หลกัสตูรปรญิญาตรีแบบก้าวหน้าทางวชิาการ ซ่ึงเป็นหลกัสตูร 
ปรญิญาตรีสำาหรับผู้เรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ  มุง่เน้นผลติบณัฑิตท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ 
ระดับสงู โดยใช้หลกัสตูรปกติทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรยีน โดยกำาหนดให้ 
ผูเ้รยีนได้ศกึษาบางรายวิชาในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้ว และสนบัสนนุให้ผูเ้รยีน
ได้ทำาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
  ๕.๒ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏิบัตกิาร แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
           ๕.๒.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร ทีมุ่ง่ผลติบณัฑติ 
ให้มคีวามรอบรู ้ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเน้นความรู ้สมรรถนะและทักษะด้านวชิาชีพ 
ตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวชิาชพี หรือมสีมรรถนะและทักษะด้านการปฏบัิตเิชิงเทคนคิ 
ในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
    หลกัสตูรแบบนีเ้ท่านัน้ทีจ่ดัหลกัสตูรปรญิญาตร ี (ต่อเนือ่ง) ได้ 
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
                หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ต่อเนือ่ง) ถอืเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสูตร 
ปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถ้วน และให้ระบุคำาว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
              ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรสำาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้
สมรรถนะทางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารขัน้สงู โดยใช้หลกัสตูรปกตท่ีิเปิดสอนอยูแ่ล้ว ให้รองรบั 
ศกัยภาพของผูเ้รยีน โดยกำาหนดให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาบางรายวชิาในระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดสอน 
อยูแ่ล้ว และทำาวจิยัทีลุ่่มลกึหรือได้รบัการฝึกปฏบิตัขิัน้สงูในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน 
ประกอบการ 
    หลกัสตูรปรญิญาตรีแบบก้าวหน้าทางวชิาการหรอืทางวชิาชพี
หรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 ๖. ระบบการจดัการศกึษา ใช้ระบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบัน 
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อุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำาหนดระยะเวลาและจำานวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
    สถาบนัอุดมศึกษาทีจั่ดการศึกษาในระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค ให้ถือ 
แนวทางดังนี้
   ระบบไตรภาค 
    ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
    โดย ๑ หน่วยกติระบบไตรภาค เทยีบได้กบั ๑๒/๑๕ หน่วยกติระบบ
ทวภิาค หรอื ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั ๕ หน่วยกติระบบไตรภาค
   ระบบจตุรภาค 
    ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
     โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต
ระบบทวภิาค หรอื ๒ หน่วยกติระบบทวภิาค เทยีบได้กบั ๓ หน่วยกติระบบจตรุภาค
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
 ๗. การคิดหน่วยกิต
  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๓ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๔ การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
ที่ใช้เวลาทำาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
 ๘. จำานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
  ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ หน่วยกติ ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๘ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา 
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และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๘.๓ หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มจีำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ หน่วยกติ ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ ๑๒ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบียนเรยีนเตม็เวลา 
และไม่เกนิ ๑๘ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เต็มเวลา
  ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 
และไม่เกนิ ๖ ปีการศกึษา สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา ทัง้นี ้ให้นบัเวลาศกึษา
จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
 ๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
  ๙.๑ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมายถงึ หมวดวชิาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
   สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจำาแนกเป็นรายวชิา 
หรอืลกัษณะบรูณาการใด ๆ  ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้หาวชิาท่ีครอบคลมุสาระของกลุม่วิชา 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจำานวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
อาจได้รบัการยกเว้นรายวชิาทีไ่ด้ศกึษามาแล้วในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นสูงหรือ 
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมือ่นบั 
รวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต
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  ๙.๒ หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วิชาแกน วชิาเฉพาะด้าน วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำานวน
หน่วยกิตรวม ดังนี้
   ๙.๒.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรี (๔ ปี) ทางวชิาการ ให้มจีำานวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
   ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้ม ี
จำานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชา 
ทางปฏบิติัการตามทีม่าตรฐานวชิาชพีกำาหนด หากไม่มมีาตรฐานวชิาชพีกำาหนดต้องเรยีน 
วิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
    หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจำานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกติ ในจำานวนนัน้ต้องเป็นวชิาทางทฤษฎไีม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกติ
   ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
   ๙.๒.๔ หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มจีำานวนหน่วยกติ 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
    สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะ 
วิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำานวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ และวชิาโทต้องมีจำานวหน่วยกติไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณ ี
ที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจำานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต และให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
    สำาหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียน 
วิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามทีต่นเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสตูร 
ระดับปริญญาตรีโดยให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
   สถาบนัอดุมศึกษาอาจยกเว้นหรอืเทยีบโอนหน่วยกติรายวชิาในหมวด 
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทีส่ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องศกึษาให้ครบตามจำานวนหน่วยกติ 
ที่กำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน 
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ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู ่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการ 
เทยีบโอน  ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ๑๐. จำานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
    ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
   ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่า หรือมตีำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ 
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
   ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน 
    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก 
ให้จดัอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุแิละคณุสมบตัติรงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขาวชิา
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
     กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรครบตามจำานวน ทางสถาบันอดุมศกึษาต้องเสนอจำานวน 
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
   ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำาแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
     ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าและทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้
     ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตร 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
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    ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่า หรอืมตีำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ 
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 
ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
                       สำาหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวิชาชพีหรอืปฏิบตักิาร ทีเ่น้น 
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
    กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบัน 
อุดมศึกษา หากจำาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒ ิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน 
    ในกรณขีองหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชีพหรอืปฏบิตักิาร 
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ 
หลักสตูรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมปีระสบการณ์ในด้านปฏบิตักิาร โดยอาจเป็นอาจารย์ 
ประจำาของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน 
    กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษา หากจำาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒ ิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จดั 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ทีเ่ปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรือปฏิบัติการ 
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมี 
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
    กรณทีีม่คีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ 
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จำานวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให ้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
          ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ทีม่คีณุวฒุขิัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืมีตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่า และทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
    สำาหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช ่
สถาบนัอดุมศกึษา หากจำาเป็น บคุลากรทีม่าจากหน่วยงานนัน้อาจได้รบัการยกเว้นคณุวุฒิ 
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูร้บัผดิชอบรายวิชานั้น
    สำาหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารทีเ่น้น 
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัต ิ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
 ๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็น 
ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
  ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐ ทุกภาค 
การศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด 
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ภาคการศกึษาหนึง่มผีลการเรยีนตำา่กว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า
จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
 ๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและ 
ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกติ ในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิสำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลา 
และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำาหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสำาเร็จการศึกษาได้ ดังนี้
  ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค 
การศกึษาปกต ิสำาหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศกึษาปกต ิ
สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม ่ก ่อน ๑๗ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๑๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาค 
การศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา 
ปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
   สำาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน 
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
   หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำาเป ็น การลง 
ทะเบียนเรียนที่มีจำานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำาได้ แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบ 
ตามจำานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
 ๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสำาเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากำาหนด 
เกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นตำ่าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร โดยต้องเรยีนครบตามจำานวนหน่วยกติทีก่ำาหนดไว้ในหลกัสตูร และต้องได้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่า 
เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
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  สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการวัดผลและการสำาเร็จการศึกษาที่แตกต่าง 
จากนี้ จะต้องกำาหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
 ๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีกำาหนดใน 
พระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้กำาหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยปริญญา 
ในสาขาวชิา และอกัษรย่อสำาหรบัสาขาวชิา ให้ใช้ชือ่ปรญิญาตามหลกัเกณฑ์การกำาหนด 
ชื่อปริญญา ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด
 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำาหนดระบบการประกัน 
คณุภาพของหลกัสตูร โดยมอีงค์ประกอบในการประกนัคณุภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คอื
  (๑) การกำากับมาตรฐาน
  (๒) บัณฑิต
  (๓) นักศึกษา
  (๔) อาจารย์
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี 
การประเมนิและรายงานผลการดำาเนนิการของหลกัสตูรทกุปีการศกึษา เพือ่นำาข้อมลูท่ีได้ 
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
ทุกรอบ ๕ ปี
 ๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น 
เป็นที่สุด

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้ 
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
สำาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็  โดยมเีจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
รองรบัการบริหารจดัการหลกัสตูรให้ได้คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
 ฉะนั้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัต ิ
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษาในคราวประชมุครัง้ที ่๘/๒๕๕๘ เม่ือวนัที่ 
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลัง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
ทกุสาขาวิชา สำาหรับหลกัสตูรทีจ่ะเปิดใหม่และหลกัสูตรเก่าทีจ่ะปรับปรงุใหม่ของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเป็นต้นไป
 ๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๔. ในประกาศกระทรวงนี้
  “อาจารย์ประจำา” หมายถงึ บคุคลทีด่ำารงตำาแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนัน้ ท่ีมหีน้าท่ี 
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๘
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  สำาหรับอาจารย์ประจำาทีส่ถาบนัอุดมศึกษารบัเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานนี ้
เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
ในประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของ
อาจารย์ประจำา
  “อาจารย์ประจำาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิตรงหรือ 
สมัพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลกัสตูรท่ีเปิดสอน ซึง่มหีน้าทีส่อนและค้นคว้าวจิยัในสาขาวิชา 
ดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรท่ีมี 
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคมุคณุภาพ การตดิตามประเมนิผล และการพฒันาหลกัสตูร อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ 
หลักสูตรต้องอยู ่ประจำาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป ็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรเกนิกว่า ๑ หลกัสตูรในเวลาเดยีวกันไม่ได้ ยกเว้นพหวุทิยาการ 
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซำ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำา
 ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มุง่ให้มคีวามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาต ิปรชัญา 
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให ้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษา 
ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
  ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรชัญา 
ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา 
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย 
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง 
มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ 
บรูณาการศาสตร์ทีต่นเชีย่วชาญกบัศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเน่ือง มคุีณธรรมและจรรยาบรรณ 
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ทางวิชาการและวชิาชพี ทัง้น้ีในระดับปริญญาโท มุง่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการ 
สร้างและประยกุต์ใช้ความรูใ้หม่เพือ่การพฒันางานและสงัคม ในขณะท่ีระดบัปรญิญาเอก 
มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน สงัคม และประเทศ
 ๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
๒ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์ 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำาหนดระยะเวลาและจำานวนหน่วยกิต  
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 
ให้ถือแนวทาง ดังนี้
   ระบบไตรภาค 
     ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศึกษา 
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
    โดย ๑ หน่วยกติระบบไตรภาค เทยีบได้กบั ๑๒/๑๕ หน่วยกติระบบ
ทวภิาค หรอื ๔ หน่วยกิต ระบบทวภิาค เทยีบได้กับ ๕ หน่วยกติระบบไตรภาค
   ระบบจตุรภาค 
    ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศึกษา 
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
    โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต
ระบบทวภิาค หรอื ๒ หน่วยกติ ระบบทวภิาค เทยีบได้กบั ๓ หน่วยกติระบบจตรุภาค
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
 ๗. การคิดหน่วยกิต
  ๗.๑ รายวชิาภาคทฤษฎ ี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๓ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง28

ราชกิจจานุเบกษา

  ๗.๔ การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
ที่ใช้เวลาทำาโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
  ๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ ใช ้เวลาศึกษาค้นคว้าไม ่น ้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
 ๘. โครงสร้างหลักสูตร
  ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
  ๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารทำาวทิยานพินธ์ ดงันี้
 แบบ ก ๑ ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรม 
ทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบัน
อุดมศึกษากำาหนด
 แบบ ก ๒ ทำาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค ่าเทียบได้ไม ่น ้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกติ และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการศึกษางานรายวชิา โดยไม่ต้องทำา 
วิทยานพินธ์ แต่ต้องมกีารค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
  ๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
 แบบ ๑ เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารทำาวทิยานพินธ์ทีก่่อให้ 
เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรม 
ทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบัน
อุดมศึกษากำาหนด ดังนี้
 แบบ ๑.๑ ผูเ้ข้าศึกษาทีส่ำาเรจ็ปรญิญาโท จะต้องทำาวทิยานพินธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
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 แบบ ๑.๒ ผู ้ เข ้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี จะต้องทำา 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
 ทัง้นี ้วทิยานพินธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมมีาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
 แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ 
ทีม่คีณุภาพสงูและก่อให้เกดิความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชพี และศกึษางานรายวชิา
เพิ่มเติม ดังนี้
 แบบ ๒.๑ ผู ้ เข ้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาโท จะต้องทำา 
วทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ และศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ
 แบบ ๒.๒ ผู ้ เข ้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี จะต้องทำา 
วทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกติ และศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ 
  ทัง้นี ้ วทิยานพินธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมมีาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน
 ๙. การรบัและเทยีบโอนหน่วยกติ สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเว้นหรอืเทยีบโอน 
หน่วยกติรายวชิา หรอืวทิยานพินธ์จากหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ และหลกัสตูร 
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ 
ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องศกึษาให้ครบตามจำานวนหน่วยกติทีก่ำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียนระดับปรญิญาเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  อนึง่ ผูส้ำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หากเข้าศกึษาต่อระดบั 
ปริญญาโทในสาขาวชิาเดยีวกนัหรอืสาขาวิชาทีส่มัพนัธ์กนั ให้เทยีบโอนหน่วยกติ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
 ๑๐. จำานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
  ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
           ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเป็น 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ 
ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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     สำาหรบัหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑิตทางวชิาชีพ อาจารย์
ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
   ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ทีก่ำาหนดในการพจิารณา 
แต่งต้ังให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
         ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
     ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องม ี
ชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิานัน้
     สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  
อาจารย์ผูส้อนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
  ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
        ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำาหลกัสตูร มคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า
หรือขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวชิาการ 
ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รบัการเผยแพร่ 
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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     สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
   ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่ง 
ศาสตราจารย์และมผีลงานทางวชิาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพือ่รับปรญิญา และ 
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณา 
แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
      กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรครบตามจำานวนหรอืมจีำานวนนกัศกึษาน้อยกว่า ๑๐ คน  
ทางสถาบนัอดุมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคณุวฒุขิองอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีม่นีัน้ 
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
    ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวิชาทีส่มัพนัธ์กนั หรอืในสาขาวชิาของรายวชิา 
ทีส่อน และต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวชิาการ ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของ 
การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่กำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
      ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ 
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมอีาจารย์ประจำาเป็นผูร้บัผดิชอบรายวิชานั้น
     สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ 
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
  ๑๐.๓ ปริญญาโท 
        ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือ 
เทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปริญญา และเป็น 
ผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้ 
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บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 
๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
         ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จำานวนอย่างน้อย ๓ คน มคีณุวฒิุ 
ปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าท่ีมตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคล 
ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
     กรณีทีม่คีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัสาขาวชิาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
   ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
                 ๑) อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัและการค้นคว้าอสิระ 
ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลกัสตูร มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืข้ันตำา่ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม 
หลักเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
        ๒) อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี ต้องมคีณุวฒุิ 
และคุณสมบัติ ดังนี้ 
       อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจำา 
ต้องมคีณุวุฒิและผลงานทางวชิาการเช่นเดียวกบัอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกั
       สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วมที่ เป ็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาติ 
ซึง่ตรงหรอืสัมพนัธ์กบัหัวข้อวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า ๑๐ เร่ือง 
       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวชิาการตามทีก่ำาหนดข้างต้น ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเช่ียวชาญ 

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
         ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย ์
ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธาน 
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน 
ทางวิชาการดังนี้
          ๑) กรณีอาจารย์ประจำาหลักสตูร ต้องมคุีณวฒิุปรญิญาเอก 
หรือเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรือเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงาน 
ทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทาง 
วชิาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจยั
          ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ือ 
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการตามที่กำาหนดข้างต้น ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู ้มีความรู ้
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ 
วทิยานพินธ์หรือการค้นคว้าอสิระ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภาสถาบนัอดุมศกึษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
   ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ 
ทีม่คีณุวฒุขิัน้ตำา่ปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวชิาน้ันหรอืสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั หรือ 
ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง 
วิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศึกษาเพือ่รบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
    ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
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  ๑๐.๔ ปริญญาเอก  
        ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจำาหลกัสตูร มคีณุวฒิุปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า 
หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการ 
ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวจิยั
     ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๓ คน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณา 
แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
          กรณท่ีีมคีวามจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถ 
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
         ๑๐.๔.๓ อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื
     ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ 
ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษา 
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ ์
ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
       ๒) อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี ต้องมคีณุวฒิุ 
และคุณสมบัติดังนี้ 
      อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมทีเ่ป็นอาจารย์ประจำา 
ต้องมคีณุวุฒิและผลงานทางวชิาการเช่นเดียวกบัอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกั
      สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วมที่ เป ็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการ 
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ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวชิาการตามทีก่ำาหนดข้างต้น ผูท้รงคุณวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรู้ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์สูงมากเป็นทีย่อมรบั ซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กบัหวัข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ
         ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำา 
หลกัสตูรและผูท้รงคณุวฒุภิายนอกสถาบนั รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทัง้นีป้ระธานกรรมการสอบ 
ต้องเป็นผูท้รงคณุวฒุภิายนอก โดยอาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธ์ต้องมคีณุวฒิุ คณุสมบัต ิและ 
ผลงานทางวิชาการดังนี้
      ๑) กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูร ต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอก 
หรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่ง 
ทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น 
ผลงานวิจัย
        ๒) กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอก ต้องมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอื 
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน 
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
        กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวชิาการตามทีก่ำาหนดข้างต้น ผูท้รงคุณวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรู้ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้อวทิยานพินธ์ โดยผ่าน 
ความเหน็ชอบจากสภาสถาบนัอดุมศึกษาแห่งน้ัน และแจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัทราบ
   ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรอือาจารย์พเิศษ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาน้ันหรือสาขาวิชาทีส่มัพันธ์กนั หรอืในสาขาวชิาของรายวิชา 
ทีส่อน และต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึง่ของ 
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ 
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ทีก่ำาหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
     ในกรณรีายวชิาทีส่อนไม่ใช่วชิาในสาขาวชิาของหลกัสตูร 
อนโุลมให้อาจารย์ทีม่คีณุวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่าทีม่ตีำาแหน่งทางวชิาการตำา่กว่า 
รองศาสตราจารย์ ทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
     ทัง้นี ้อาจารย์พิเศษต้องมช่ัีวโมงสอนไม่เกนิร้อยละ ๕๐ 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
 ๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
   ๑๑.๑  อาจารย์ประจำาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
               กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูรมคีณุวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
               กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูรมคีณุวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
และดำารงตำาแหน่งระดบัผูช่้วยศาสตราจารย์ข้ึนไป หรอืมคีณุวุฒปิรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า 
ที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อ 
ภาคการศึกษา 
       กรณอีาจารย์ประจำาหลกัสตูรมคีณุวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
และดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์และมีความจำาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำานวน 
ทีก่ำาหนดให้เสนอต่อสภาสถาบนัพจิารณา แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิ ๑๕ คนต่อภาคการศกึษา 
หากมคีวามจำาเป็นต้องดแูลนกัศกึษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
   ๑๑.๒  อาจารย์ประจำาหลกัสตูร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาการค้นคว้า 
อิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
       หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทัง้วทิยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ให้คิดสัดส่วนจำานวนนักศึกษาที่ทำาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจำานวนนักศึกษา 
ทีค้่นคว้าอสิระ ๓ คน แต่ท้ังน้ีรวมแล้วต้องไม่เกนิ ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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ราชกิจจานุเบกษา

   ๑๑.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
นัน้ด้วย 
 ๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   ๑๒.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
   ๑๒.๒  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
   ๑๒.๓  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
เทยีบเท่า  
   ๑๒.๔  ปรญิญาเอก จะต้องเป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื 
เทยีบเท่าทีม่ผีลการเรยีนดมีาก หรอืปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า และมผีลการสอบภาษาองักฤษ 
ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด
 ๑๓. การลงทะเบยีนเรยีนและระยะเวลาการศกึษา ให้ลงทะเบียนเรยีนได้ไม่เกิน 
๑๕ หน่วยกติในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศกึษาในแต่ละหลกัสตูร ดังนี้
   ๑๓.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
   ๑๓.๒  ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
   ๑๓.๓  ปริญญาเอก ผู้ที่สำาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปรญิญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำาเร็จปริญญาโทแล้วเข้า 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
       การลงทะเบียนเรียนสำาหรับผู ้ เข ้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
ให้สถาบันอุดมศึกษากำาหนดจำานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาค 
การศึกษาปกต ิโดยเทยีบเคยีงกับจำานวนหน่วยกติ ทีก่ำาหนดข้างต้นในสดัส่วนทีเ่หมาะสม
       หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำาเป็นพิเศษ 
การลงทะเบยีนเรยีนทีม่จีำานวนหน่วยกติแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นกอ็าจทำาได้ แต่ทัง้นี้ 
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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 ๑๔. เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
   ๑๔.๑  ประกาศนยีบตัรบณัฑติและประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสงู ต้องเรยีน 
ครบตามจำานวนหน่วยกติทีก่ำาหนดไว้ในหลกัสตูร และต้องได้ระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
  ๑๔.๒  ปริญญาโท
    ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น 
ระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ สำาหรบัผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ำาหนด 
ในหลกัสูตร โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน 
หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอดุมศกึษาน้ันแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารบัฟังได้ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รบัการตพีมิพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชมุวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
    ๑๔.๒.๓ แผน ข ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำาหนดในหลกัสตูร 
โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า 
และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขยีน 
และ/หรือปากเปล่าในสาขาวชิานัน้ พร้อมทัง้เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่าน 
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
โดยเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึง่ของ 
รายงานการค้นคว้าอสิระต้องได้รบัการเผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ท่ีสืบค้นได้
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   ๑๔.๓ ปริญญาเอก
    ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน 
การสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอดุมศกึษานัน้แต่งตัง้ ซึง่จะต้อง 
ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุจิากภายในและภายนอกสถาบนัและต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจ 
เข้ารับฟังได้
     สำาหรบัผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 
นานาชาตท่ีิมคีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณา 
วารสารทางวชิาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
    ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำาหนดในหลกัสตูร 
โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทียบเท่า 
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำา 
วทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการ 
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษาน้ันแต่งตัง้ ซึง่จะต้องประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒิุจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
     สำาหรบัผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 ๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
  ๑๕.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(Graduate Diploma)” อกัษรย่อ “ป.บัณฑติ (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชือ่สาขาวชิาต่อท้าย
  ๑๕.๒  ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
ช้ันสงู (Higher Graduate Diploma)” อกัษรย่อ “ป.บณัฑติชัน้สงู (Higher Grad. Dip.)” 
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
  ๑๕.๓  ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว 
ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ 
กำาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาให้ใช้ 
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำาหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำาหนด
 ๑๖. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ให้ทกุหลกัสตูรกำาหนดระบบการประกัน 
คุณภาพของหลกัสูตร โดยมอีงค์ประกอบในการประกนัคณุภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คอื
  (๑) การกำากับมาตรฐาน
  (๒) บัณฑิต
  (๓) นักศึกษา
  (๔) คณาจารย์
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี 
การประเมินและรายงานผลการดำาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำาข้อมูล 
ทีไ่ด้ไปปรับปรุงพัฒนาหลกัสตูรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลกัสตูร 
หรือทุกรอบ ๕ ปี
 ๑๘.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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 เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัรายละเอยีดและเจตนารมณ์ของ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
สำาหรบัเป็นแนวทางการบรหิารจัดการ และพฒันาหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ 
ฉะนั้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี  
๘/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง 
“แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดงัต่อไปนี้
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิารน้ีเรียกว่า “แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารนี ้เป็นแนวทางการบรหิารจัดการและพฒันา 
หลักสตูรระดบัอดุมศกึษาทกุสาขาวชิา สำาหรบัหลกัสตูรทีเ่ปิดใหม่และหลกัสตูรปรับปรุง 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ๓. ให้ยกเลิก
  ๓.๑ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง “แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลกัสูตรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวนัที ่๒๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๔. สถาบนัอดุมศึกษามหีน้าทีต้่องรับผดิชอบการพฒันาหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
ให้มมีาตรฐานและคณุภาพการศกึษาสูงขึน้ สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั 
อดุมศกึษาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องและกำาหนดตัวบ่งช้ี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 ๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรทุกระดบักำาหนดให้ใช้ระบบ 
ทวิภาคเป็นระบบมาตรฐานในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา แต่มไิด้จำากดัให้สถาบัน 
อุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอดุมศกึษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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สามารถจดัการศกึษาระบบอืน่ได้เช่นกัน อาท ิ ระบบไตรภาค หรอืระบบจตรุภาค กรณีที ่
สถาบนัอดุมศกึษาจดัการศกึษาระบบอืน่ จะต้องแสดงรายละเอยีดเก่ียวกับระบบการศึกษา 
นั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกีย่วกบัการแบ่งภาคการศกึษา 
ระยะเวลาการศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา การคดิหน่วยกติ รายวชิาภาคทฤษฎแีละรายวชิา 
ภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทำาโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิต
ระบบทวิภาค
  อน่ึง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานำามาใช้ในการจัด 
การศึกษาควรเป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 ๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  วชิาศกึษาทัว่ไปมเีจตนารมณ์เพือ่เสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ โดยให ้
ศกึษารายวชิาต่าง ๆ  จนเกดิความซาบซึง้และสามารถตดิตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้น 
ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาท่ีเบ็ดเสรจ็ในรายวชิาเดียว 
ไม่ควรมรีายวชิาต่อเน่ืองหรือรายวชิาขัน้สงูอกี และไม่ควรนำารายวิชาเบ้ืองต้นหรือรายวิชา
พื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
 ๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา 
เพ่ือผลิตบณัฑติทีม่คีวามรอบรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินสาขาวชิาการและวิชาชีพ 
ต่าง ๆ ออกมารบัใช้สังคม รวมทัง้มุง่เน้นการเปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษา เพือ่พฒันา 
นกัวชิาการและนักวชิาชีพระดับสงู ให้สามารถบกุเบกิแสวงหาความรูใ้หม่ 
  สำาหรับการผลติบคุลากรในระดบัตำา่กว่าปรญิญาตร ี (ระดบัประกาศนยีบตัร 
และระดบัอนุปรญิญา) ควรเป็นภารกจิของสถานศกึษาประเภทอืน่ เช่น วทิยาลยัชมุชน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิด 
สอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจำาเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนและ 
ต้องคำานงึถงึความต้องการบคุลากรในสาขาวชิาน้ันเป็นสำาคัญ รวมทัง้คำานงึถงึความซำา้ซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวชิาท่ีมกีารเปิดสอนอยูแ่ล้วในสถาบนัอ่ืน 
 ๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ 
การปฏบิตักิารอยูแ่ล้ว ให้มคีวามรู้ด้านวชิาการมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ได้รบัการฝึกปฏิบัตขิัน้สงู 

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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เพิม่เตมิ ดงันัน้ จงึจดัไว้ในกลุม่หลกัสตูรปริญญาตรีทางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารทีเ่น้นทักษะ 
ด้านการปฏบิติัเชงิเทคนคิในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ เท่านัน้ เพือ่ให้บณัฑติจบไปเป็นนกัปฏบิตัิ
  การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนี ้ ต้องมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบ 
มีส่วนร่วมกบัสถานประกอบการในภาคการผลติหรอืการบรกิาร โดยอาจจดัในรปูสหกจิศกึษา 
หรอืการฝึกงานในสถานประกอบการ และเพือ่ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร 
(ต่อเนือ่ง) ให้รบันกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศึกษาตรงตามสาขาวชิาท่ีจะเข้าศึกษาเท่านั้น
  ในด้านอาจารย์ผูส้อนจำานวนหนึง่ต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในทางปฏบัิตมิาแล้ว 
และหากเป็นผูส้อนจากสถานประกอบการต้องมคีวามเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ๙. จำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
  ๙.๑ อาจารย์ประจำาหลกัสตูร อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารย์ผู้สอน 
ทัง้อาจารย์ประจำาและอาจารย์พเิศษ ต้องมคีณุวฒุแิละคณุสมบตัคิรบถ้วน ตามทีร่ะบใุนเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และ 
อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ ต้องมคีณุวฒุแิละคณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีกำาหนด เช่นกัน
   ทัง้นี ้ อาจารย์ประจำาทีส่ถาบนัอดุมศกึษารบัเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐาน 
หลกัสูตรฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษ 
ได้ตามเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง มาตรฐานความสามารถ 
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำา
   สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย ์
ทุกประเภทข้างต้นของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและ 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์
ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ
  ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิท่ีกำาหนด 
ไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน 
สาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กำาหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขา
วชิาเดยีวกนัในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education)
  ๙.๓ คุณสมบัติด้านตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ผูส้อน ตลอดจนอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ 
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และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือ 
ปฏิบัติการ ควรเป็นตำาแหน่งทางวิชาการที่ได้จากการประเมินผลงานท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ  
   กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงาน 
ทางวิชาการหลังสำาเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได ้
แต่ทั้งนี้หากจะทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจำา 
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ 
ผูส้อบวทิยานพินธ์ ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมผีลงานทางวิชาการภายหลงั 
สำาเรจ็การศกึษาอย่างน้อย ๑ ชิน้ ภายใน ๒ ปี หรอื ๒ ชิน้ ภายใน ๔ ปี หรอื ๓ ชิน้ ภายใน ๕ ปี  
  ๙.๔ สำาหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ คำาว่า “ประสบการณ์ 
ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การทำางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรอง 
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการ 
ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 
  ๙.๕ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจำา หรอืผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ด้รบั 
ปริญญากิตติมศักดิ์หรือมีตำาแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
หรือสูงมากตามท่ีกำาหนดในแต่ละระดับปริญญา โดยให้พิจารณาจากผลงานของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
   ๙.๖ สำาหรับคุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู ้สอบ 
การค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ 
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
   ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลติ หมายถงึ การทำาข้อตกลงร่วมมอืกนัอย่างเป็นทางการ 
ระหว่างสถาบนัอดุมศกึษากบัองค์กรภายนอกในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กร 
ภายนอกนั้น ๆ 
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       องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบนัอดุมศกึษาในหรอืต่างประเทศทีไ่ด้รบั 
การรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการ 
ระดบักรมหรอืเทยีบเท่า หรอืหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืองค์การมหาชน หรอืบรษิทัเอกชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น 
       หากเป็นบรษิทัเอกชนทีไ่ม่ได้อยูใ่นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ให้เสนอคณะกรรมการการอดุมศึกษาพจิารณาเป็นรายกรณ ี  โดยต้องแสดงศักยภาพและ 
ความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว
   ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรทีม่าจากองค์กรท่ีมคีวามร่วมมอืนัน้ 
สามารถทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำาและอาจารย์ประจำาหลักสูตรได้ 
    ทัง้นี ้ เฉพาะกรณหีลกัสตูรระดบัปรญิญาตรกีลุม่วชิาชีพหรอืปฏบัิตกิาร 
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทำาหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน 
    บคุลากรทีม่าจากองค์กรทีม่คีวามร่วมมอืเพือ่ทำาหน้าทีอ่าจารย์ประจำา 
อาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัต ิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับน้ัน ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทกัษะการจดั 
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ 
หลกัสตูร และมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของหลกัสตูรน้ัน ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  ภาระงานทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ของอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้า 
อิสระ ให้นับรวมจำานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้องจัดสรรเวลาให้คำาปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม
 ๑๒. ให้สถาบันอดุมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคดัลอกผลงาน หรอืการซำา้ซ้อน 
กับงานของผู้อื่น หรือการจ้างทำารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบ
ที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    หากพบว่ามกีารคดัลอก การซำา้ซ้อนกบังานของผูอ้ืน่ หรอืมกีารจ้างทำารายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น
 ๑๓. การเผยแพร่ผลงานวจัิยในทีป่ระชมุวชิาการระดบัชาติ หมายถงึ การนำาเสนอ 
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ 
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การตพีมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ (Proceedings) โดยมกีองบรรณาธกิารจดัทำา 
รายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ  
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ด้วย และมบีทความทีม่าจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอย่างน้อย 
๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
 ๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
  การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาแบบ 
ทำาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาคำานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
  ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน 
วารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการซ่ึงเป็นทีย่อมรับในระดับสากล และเป็นผลงานทีช่ีช้ดัได้ว่า 
สามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
  ๑๔.๒ สถาบันท่ีจะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพ 
การศึกษาเชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
  ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีส่ิงอำานวยความสะดวกพร้อมท่ีจะรองรับ 
และสนับสนุนงานวิจัยของผู้เรียน
  ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 
  ๑๔.๕ สถาบนัทีจ่ะเปิดสอนควรพร้อมทีจ่ะร่วมมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ได้
 ๑๕.  การศึกษาต่อของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท ผู้สำาเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติ หากต้องการศกึษาต่อในระดบั 
ที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทในสาขาวชิาเดยีวกนัหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั ทัง้นี ้ในการศกึษาต่อหลกัสตูร 
ระดบัปรญิญาโทสามารถเทยีบโอนหน่วยกติได้ไม่เกนิร้อยละ ๔๐ ของหลกัสตูรทีจ่ะเข้าศกึษา
  ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
  ๑๕.๓ ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี 
หรือเทยีบเท่าปรญิญาโท สามารถเข้าศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ 
ชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน
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 ๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
  การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดง 
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตร 
ฉบับที่เสนอสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหา 
เมื่อนำาไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ
 ๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
  สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบัน 
สามารถกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือกำาหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
  ในกรณมีเีหตุอนัควรให้เชือ่ได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรที่กำาหนด ให้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำาเนินการ 
เข้าติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
 ๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง
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ราชกิจจานุเบกษา

 โดยทีเ่ป็นการสมควรกำาหนดแนวทางการจดัการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปรญิญาโท 
๒ ปริญญา ในสถาบนัอดุมศึกษาไทย เพือ่ส่งเสรมิให้สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจัดการศกึษา 
ได้อย่างหลากหลาย ทนัสมยั มมีาตรฐานและคณุภาพการศกึษาสอดคล้องกบัความก้าวหน้า 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู ้ศึกษาได้ศึกษาในสองหลกัสตูรท่ีต่างกัน แต่มส่ีวน 
สนบัสนนุซึง่กันและกนั ในระยะเวลาเดียวกนัได้ โดยอาจใช้เวลาศกึษาส้ันลงและประหยดั 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทำาให้ผู ้ศึกษามคีวามรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์สองศาสตร์และ 
สามารถเชือ่มโยงศาสตร์เหล่านัน้ได้อย่างบรูณาการ เพือ่ประโยชน์ในการรกัษามาตรฐาน 
การศึกษาระดับปริญญาโท และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 อาศยัความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงให้ออกประกาศกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจดั 
การศึกษาหลักสูตรควบปริญญาโท ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘”
 ๒. ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป
 ๓. หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา (Dual Master’s Degree 
Program) หมายถึง หลักสูตรสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สำาเร็จ 
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
 ๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา 
การคิดหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร การรับและเทียบโอนหน่วยกิต จำานวนและคณุวฒิุ 
ของอาจารย์ประจำาหลักสูตร ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
คณุสมบตัขิองผูเ้ข้าศกึษา การลงทะเบยีนเรยีนและระยะเวลาการศกึษา เกณฑ์การสำาเรจ็ 
การศึกษา ชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๕๐  ง
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ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๕๐  ง

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์แนวทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๕. หลักสูตรที่จะนำามาจัดการศึกษาแบบควบ ๒ ปริญญา ต้องเป็นหลักสูตร 
ที่สถาบันเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร 
 ๖. สถาบนัทีจ่ดัการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาโท ๒ ปรญิญา ต้องกำาหนด 
วิชาเฉพาะ และวิชาแกนที่จะใช้ร่วมกันระหว่างสองหลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งจำานวนวิชา
และจำานวนหน่วยกิต
 ๗. ผู ้ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กำาหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร ซึ่งอาจเป็นแผนการศึกษาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้
 ๘. ผู ้ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วนตามท่ีกำาหนดไว้ 
ในหลักสูตรทั้งสองกรณีที่มีรายวิชาใช้ร่วมกัน ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านั้นจาก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
 ๙. ในกรณทีีผู่ศ้กึษาลงทะเบยีนเรยีนในแผนการศกึษาพร้อมกนัทัง้สองหลกัสตูร 
สถาบันอุดมศึกษาต้องกำาหนดให้ชัดเจนว่า วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
จะเป็นฉบบัเดยีวกนัหรอืเป็นสองฉบบั หากกำาหนดให้วทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอิสระ 
เป็นฉบบัเดยีวกนั วทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระนัน้จะต้องครอบคลมุหรอืบรูณาการ 
เนื้อหาวิชาทั้งสองหลักสูตร และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจาก
ทั้งสองหลักสูตร
 ๑๐. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น 
เป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 อดิศัย    โพธารามิก 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ราชกิจจานุเบกษา

 โดยทีเ่ป็นการสมควรกำาหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลกัสตูรควบระดบัปรญิญาตร ี
๒ ปรญิญา ในสถาบนัอดุมศึกษาไทย เพือ่ส่งเสริมให้สถาบนัอดุมศึกษาสามารถจดัการศกึษา 
ได้อย่างหลากหลาย ทนัสมยั มมีาตรฐานและคณุภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้า 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน ๒ หลกัสตูรทีแ่ตกต่างกนั แต่มส่ีวน 
สนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกันได้ ซึ่งอาจใช้เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัด 
ค่าใช้จ่ายในการศกึษา ทำาให้ผูศ้กึษามคีวามเชีย่วชาญในศาสตร์ทัง้ ๒ ศาสตร์ และสามารถ 
เชื่อมโยงศาสตร์เหล่านั้นได้อย่างบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน 
การศกึษาระดับปรญิญาตรี และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดำาเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการ 
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร โดยคำาแนะนำาของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกำาหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ 
ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง แนวทางการจดั 
การศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปรญิญาตร ี๒ ปรญิญา ในสถาบันอดุมศกึษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป
 ข้อ ๓ หลกัสูตรควบระดบัปรญิญาตร ี๒ ปรญิญา (Dual Bachelor’s Degree 
Program) หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน 
โดยผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
 ข้อ ๔ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคดิ 
หน่วยกติโครงสร้างหลกัสตูร การรบัและเทยีบโอนหน่วยกติ จำานวนและคณุวฒิุของอาจารย์ 
ประจำาหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน ระยะเวลาการศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๘๖  ง
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ราชกิจจานุเบกษา

เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา การกำาหนดชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
และการพฒันาหลกัสตูร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
หลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๕ หลกัสตูรทีจ่ะนำามาจัดการศกึษาแบบควบระดบัปริญญาตร ี ๒ ปรญิญา 
ต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร
 ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
ต้องกำาหนดวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้ และวิชาเฉพาะท่ีต้องการให้ศึกษาจากทั้งสอง 
หลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งจำานวนวิชาและจำานวนหน่วยกิต
 ข้อ ๗ ผูเ้ข้าศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการศกึษาทีก่ำาหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร ซึ่งอาจเป็นแผนการศึกษาที่ศึกษาต่อเนื่องกันอย่างครบถ้วน
 ข้อ ๘ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น 
เป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๘๖  ง
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 โดยท่ีเป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำาเนินการหลักสูตร 
ระดบัปรญิญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ 
สำาหรับประชาชนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อธำารงไว้ 
ซ่ึงคุณภาพมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และ 
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ ์
การขอเปิดและดำาเนนิการหลกัสตูรระดบัปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘”
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป
 ข้อ ๓ การดำาเนินการตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้กำาหนดไว้แล้วตามประกาศนีห้รอืซ่ึงขัด 
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดและดำาเนินการหลักสูตรระดับปริญญา 
ในระบบการศึกษาทางไกลจะต้องได้รับการจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ใน 
การกำากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งต้องมีอาคาร สถานท่ี บุคลากร และ 
ทรัพยากรอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทางไกล
 ข้อ ๕ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ สำาหรับหลักสูตรทุกระดับปริญญาและทุกสาขา 
วิชาที่สถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงการจัด 
การศึกษาต้องมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้กับระบบการศึกษาในระบบชั้นเรียน และต้อง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด
 ข้อ ๖ ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  ๖.๑ สถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัการศกึษาทางไกลเพือ่ให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่กำาหนดให้จัดการศึกษา 
ตลอดชีวิตสำาหรับประชาชนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำาเนินการหลักสูตรระดับปริญญา

ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๒๐  ง
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บุคคลและสังคม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ๖.๒ การจัดการศึกษาทางไกล มุง่เปิดโอกาสและขยายโอกาสให้นกัศกึษา 
และผู้สนใจใฝ่หาความรู้ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ในเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก 
ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบคุคล สอดคล้องกับพฒันาการของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 ข้อ ๗ การขอเปิดและการดำาเนนิการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล
  ๗.๑ การขอเปิดดำาเนินการ
   สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำาเนินการหลักสูตรในระบบ 
การศกึษาทางไกล ทัง้หลกัสตูรทีเ่ปิดดำาเนินการในระบบช้ันเรยีนอยูแ่ล้วหรอืจะเปิดข้ึนใหม่ 
จะต้องดำาเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และหรอืหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
  ๗.๒ ความพร้อมและศักยภาพในการเปิดดำาเนินการ
   ๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลจะต้องมีคณาจารย ์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร คณาจารย์ประจำา และคณาจารย์พเิศษตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
ระดับปริญญาที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด
   ๒) ต้องมีความพร้อมทางด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นอย่างเพียงพอกับการจัดการศึกษาทางไกล
  ๗.๓ การดำาเนินการหลกัสตูรต้องมกีารธำารงไว้ซ่ึงคณุภาพมาตรฐาน และ 
มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
 ข้อ ๘ สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาทางไกลจะต้องพฒันาระบบการศกึษา 
ทางไกลให้สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะให้มีเทคโนโลยีและสื่อท้ังสื่อหลัก สื่อเสริม หรอื 
สือ่แบบผสมผสานทีจ่ะใช้อย่างเพยีงพอ เพือ่เป็นหลกัประกนัว่านกัศกึษาจะได้รบับริการ 
การศึกษาที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 ข้อ ๙ สถาบนัอดุมศึกษาทีจั่ดการศึกษาทางไกล จะต้องจัดให้มรีะบบการวดัผล 
และการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิผลและมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับการจัด 
การศึกษาในระบบชั้นเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 ข้อ ๑๐ สถาบันอดุมศึกษาทีจั่ดการศึกษาทางไกล จะต้องมรีะบบการตรวจสอบ 
และควบคุมให้ผูเ้รยีนต้องเรียน สอบ และทำาผลงานวชิาการอันเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษา 

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๒๐  ง
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ด้วยตนเอง มแีผนดำาเนนิการทัง้การสอบประจำาภาค และสอบย่อย โดยต้องดำาเนนิการสอบ 
ในสถานที่ที่มีผู้คุมสอบที่สามารถตรวจสอบการเข้าสอบด้วยตนเองของนักศึกษาได้
 ข้อ ๑๑ หลกัสูตรทีจ่ดัการศกึษาทางไกลทกุหลกัสตูรจะต้องกำาหนดและพฒันา 
ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
ทางไกล ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
  ๑๑.๑ การบริหารหลักสูตร
  ๑๑.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
  ๑๑.๓ การสนับสนุนและการให้คำาแนะนำานักศึกษา
  ๑๑.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต
     ให้ทกุหลกัสตูรมกีารพัฒนาหลกัสตูรให้ทนัสมยั และมกีารประเมนิ 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
 ข้อ ๑๒ สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาทางไกลต้องกำาหนดและพฒันาระบบ 
ประกนัคณุภาพการศึกษาภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกับการจดัการศกึษาทางไกล 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
 ข้อ ๑๓ การปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศนี ้ ให้เป็นไปตามแนวปฏบิตัติาม 
หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด
 ข้อ ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดำาเนินการ 
ให้มีการกำากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามเจตนารมณ์ และหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศนี้
 ข้อ ๑๕ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้ หรอืมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือท่ีกำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 จาตุรนต์     ฉายแสง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๘เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๒๐  ง
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 เพือ่อนวุตัใิห้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง หลกัเกณฑ์การขอเปิด 
และดำาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และมต ิ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำาเนนิการหลกัสตูร 
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ คำาจำากัดความและความหมายที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา 
ทางไกล ให้เป็นไปตามนิยามคำาแนบท้ายประกาศ
 ข้อ 2 การขอเปิดหลักสูตร
  สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำาเนินการหลักสูตรในระบบ 
การศึกษาทางไกล จะต้องจัดทำาคำาขอจัดการศึกษาทางไกลตามแบบที่กำาหนดท้าย 
ประกาศนีแ้ละเสนอต่อสภาสถาบนัอดุมศกึษาพจิารณาอนมุตัหิรอืเหน็ชอบตามกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องก่อนเปิดดำาเนินการ และแจ้งให้สำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือ 
เห็นชอบพร้อมแนบมติสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการดำาเนินการต่อไป
  ในกรณีของหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรกำากับมาตรฐาน 
วิชาชีพสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้องค์กรกำากับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบและรับรอง 
ความพร้อมพื้นฐานก่อนเปิดดำาเนินการ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำาเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
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 ข้อ 3 การพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการเปิดดำาเนนิการหลกัสูตร
  3.1 ในการพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จะขอเปิดดำาเนินการหลักสูตรในระบบการสอนทางไกลต้องพิจารณาในเรื่องการจัด 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที ่ ได้แก่ ผูบ้รหิาร คณาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร คณาจารย์ประจำา 
คณาจารย์พเิศษ บคุลากรอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ระบบการเรยีนการสอนทางไกล กำาหนดการเปิด 
ภาคการศกึษาและหลกัสตูร การผลติชดุการสอนทางไกล การประเมนิการเรยีนการสอน 
การจัดส่ือและอุปกรณ์การศึกษา การจัดโปรแกรมชดุคำาสัง่ (Software) การจดัห้องสมดุ 
ทัง้ห้องสมดุธรรมดาและห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์ อาคาร และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่น
ที่มีความจำาเป็น
  3.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องนำาเสนอข้อมูลเพื่อแสดงความพร้อมในข้อ 
3.1 ทั้งหมด
 ข้อ 4 วิธีการจัดการศึกษาระบบทางไกล ให้ปฏิบัติดังนี้
  4.1 สถาบนัอดุมศกึษา ต้องกำาหนดการรบันกัศกึษาในระบบการศกึษา 
ทางไกลที่เป็นระบบจำากัดรับหรือไม่จำากัดรับให้ชัดเจน
  4.2 การกำาหนดการเปิดภาคการศึกษา ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  4.3 โครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องหรือเทียบเคียงกันได้กับเกณฑ ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  4.4 การสร้างและจัดหารายวิชา ควรอยู่ในรูปชุดการสอนทางไกล 
ประกอบด้วย (1) เน้ือหาสาระและประสบการณ์ (2) กจิกรรม หรอืงานทีม่อบหมายให้ทำา 
(3) ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ (4) แบบประเมินหรือแบบทดสอบท้ังก่อนเรียน 
หลังเรียน และการสอบประจำาภาค
  4.5 แสดงระบบการติดต่อสื่อสาร และการนำาเสนอข้อมูลส่วนบุคคล 
สำาหรับคณาจารย์ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการเรียน 
หรือข้อมูลอื่นของนักศึกษา
  4.6 ให้มีคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาเพื่อวางแผน เตรียมการ 
ผลิต หรือจัดหาเน้ือหาสาระ ทำาการสอน และประเมิน โดยโครงสร้าง องค์ประกอบ 
บทบาทหน้าที่และการดำาเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาให้จัดทำาเป็น
ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
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 ข้อ 5 การดำาเนินการหลักสูตร
  เพือ่ธำารงไว้ซึง่คุณภาพมาตรฐาน และมกีารติดตามตรวจสอบและประเมนิ
ผลการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ปฏิบัติดังนี้
  5.1 สถาบนัอดุมศกึษาต้องพฒันาระบบการศกึษาทางไกลเพือ่ประกนั 
คุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดระบบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
และประสบการณ์ท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยเสนอเป็น 
แผนแม่บททางวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
  5.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษา 
ท้ังในด้านคณาจารย์ การผลิตชุดการสอนทางไกล การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารนักศึกษา การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 ข้อ 6 ระบบการศึกษาทางไกล
  สถาบันอุดมศึกษาต้องกำาหนดและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 
ให้สมบูรณ์ โดยกำาหนดองค์ประกอบ กระบวนการและกิจกรรม รวมทั้งสื่อท่ีจะใช้ 
อย่างชดัเจน เสนอเป็นแบบจำาลองระบบการศึกษาทางไกล เสนอต่อสภาสถาบันอดุมศกึษา
เพื่อให้ความเห็นชอบ
 ข้อ 7 สื่อการศึกษาทางไกล
  สถาบนัอดุมศึกษาอาจจัดระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
หรือผสมผสานกัน โดยยึดส่ือหลัก ได้แก่ แบบยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก แบบยึดสื่อ
แพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก หรือแบบยึดส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่หลัก
  สื่อการศึกษาทางไกล สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตหรือจัดหาสื่อหลัก 
และสื่อเสริมให้เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
  สื่อหลัก ต้องเป็นสื่อที่นักศึกษาทุกคนเข้าถึงได้ สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาสาระได้ทุกเร่ือง และบรรจุเนื้อหาสาระครบถ้วนตามท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
  สื่อเสริม เป็นสื่อที่เสริมสาระให้ชัดเจนหรือเสริมปฏิสัมพันธ์ในระบบ 
การศึกษาทางไกล
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  องค์ประกอบของสื่อหลักและสื่อเสริม มีดังนี้
  7.1 ในกรณท่ีียดึสือ่สิง่พิมพ์เป็นส่ือหลกั ให้ประกอบด้วยแนวการศึกษา 
หรือแบบฝึกปฏิบัติ (Study Guide/Workbook) ตำาราเรียนด้วยตนเองและหนังสือ 
ชุดความรู้ 
   ทั้งนี้ ให ้มีสื่อเสริมประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุ
กระจายเสยีง รายการวิทยโุทรทศัน์ บทเรยีนด้วยคอมพวิเตอร์ บทเรยีนทางอนิเทอร์เนต็ 
การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบัติในสถานการณ ์
เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จำาลอง และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
  7.2 ในกรณีที่ยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก ให้ประกอบด้วย 
รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อแพร่เสียงและภาพทางสถาน ี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพร่เสียงและภาพ 
ตามสาย เพือ่การเรียนการสอนแบบปฏสัิมพันธ์ผ่านจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) 
เป็นรายการเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังท่ีเป็นรายการสด 
แบบปฏิสัมพันธ์หรือการบันทึกเสียงหรือภาพไว้ล่วงหน้า มีการออกแบบรายการ 
ท่ีจะช ่วยทำาให ้นักศึกษาได ้รับความรู ้และประสบการณ์เทียบได ้กับการศึกษา 
แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาโดยตรง
   ทั้งนี้ให้มีสื่อเสริมประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บทเรียน 
ด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุม 
ทางไกลและการปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จำาลอง 
และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
  7.3 ในกรณีท่ียึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก ให้ใช้วิธีการผสมผสาน 
ระหว่างการเรยีนการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (On-line or Off-line) แบบดิจทัิล 
หรือแอนาลอก (Digital or Analog) แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือ
เข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous/Real-Time)
   ทัง้นี ้ ให้มสีือ่เสริมประกอบด้วย สือ่สิง่พิมพ์ สือ่โสตทัศน์ รายการ 
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนเสรมิ 
การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง 
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำาลอง และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
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   ในการสอนผ่านเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์ สถาบันอดุมศึกษา ต้องแสดง 
ความพร้อมด้านโปรแกรมชุดคำาสั่ง (Software) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล 
โดยพฒันาระบบการจดัสอนทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Learning Management System-LMS) 
และพัฒนาระบบจดัการเนือ้หา (Content Management System-CMS) ทีม่ปีระสทิธภิาพ
   ระบบการจัดสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ต้องมอีงค์ประกอบ (1) โฮมเพจ 
(Homepage) (2) การนำาเสนอเน้ือหาสาระ (Content Presentation) (3) แหล่งทรพัยากร 
(Learning Resources) (4) แหล่งสบืค้นความรูเ้สรมิจากภายนอก (External Resources) 
(5) ห้องปฏบิติัการทางอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Laboratory) (6) ศนูย์สือ่โสตทศัน์ (AV Center) 
(7) การประเมิน (Assessment) (8) ป้ายประกาศ (Web board) (9) ห้องสนทนา (Chat 
room) (10) การสือ่สารทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ (E-mail Address) (11) คำาถามพบบ่อย 
(Frequently Asked Questions) และ (12) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Profile)
   สถาบนัอดุมศกึษาต้องพฒันาหรอืจดัหาโปรแกรมทีส่ามารถบนัทกึ 
รายละเอียดวันและเวลา และช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรม บันทึกรายงานต่อคณาจารย์ 
ประจำาวิชาและคณาจารย์ช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการ และเวลาการเข้าศึกษาอย่างละเอียด
 ข้อ 8 ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน อปุกรณ์และระบบการเรยีนการสอน
  8.1 ต้องจัดอปุกรณ์ให้สอดคล้องกับสือ่หลกั เครือข่ายสือ่สารด้วยระบบ 
เครือข่ายภายในและระบบเครือข่ายที่ให้บริการจากภายนอกให้พร้อมบริการนักศึกษา
อย่างเพียงพอ
   สถาบนัอดุมศกึษาอาจร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ ๆ  ในด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานโดยต้องจัดทำาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อุดมศึกษา
  8.2 ต้องจดัระบบผลติหรอืจดัหาสือ่การศกึษาให้เพยีงพอต่อการศกึษา
ด้วยตนเอง ประกอบด้วยแผนการเรยีน การประเมนิตนเองก่อนและหลงัเรยีน เนือ้หาสาระ 
การประเมินกิจกรรมระหว่างเรียน การทำากิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์ และ
การมอบหมายสั่งงานเพื่อเก็บคะแนน  
  8.3 ต้องจัดให้นักศึกษาได้มส่ีวนร่วมในการเรียนการสอนโดยเข้ารบัการ 
ปฐมนเิทศ ศกึษาเนือ้หาสาระจากชุดการสอนทางไกล ศึกษาจากชุดการสอนเสรมิ ทำางาน 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย สบืค้นความรูจ้ากแหล่งความรูเ้สรมิและฐานข้อมลูอาจารย์และนกัศกึษา 
ทางอิเลก็ทรอนกิส์ ปรกึษาหารอืทางอิเลก็ทรอนกิส์หรือเผชญิหน้ากบัคณาจารย์ประจำาวชิา 
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คณาจารย์ช่วยสอน หรือกับนกัศึกษาด้วยกันเองในเวลาทีมี่การนดัหมาย ระหว่างการสอน 
สัมมนาเสริม หรอืประสบการณ์วชิาชพีและเข้าสอบในสถานที่ที่กำาหนด 
  8.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลการจัดบริการนักศึกษาเกี่ยวกับการร่วม 
กิจกรรมหลกัของนกัศกึษาอย่างน้อย 4 กจิกรรม ได้แก่ (1) การสอน สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม 
การอบรมเข้ม หรือ การอบรมเข้มทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(2) การศกึษาเนือ้หาสาระในชดุการสอนสือ่หลกั คอื สือ่สิง่พมิพ์ และสือ่เสรมิทางรายการ 
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสอนหรือการสัมมนาผ่านดาวเทียมและ 
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน 
รูปแบบอื่น (3) การประกอบกจิกรรมการเรียน และการทำางานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
และ (4) การปรกึษาหารอื การส่งคำาถามถงึคณาจารย์ประจำาวชิาและคณาจารย์ช่วยสอน
ประจำาวิชา
 ข้อ 9 ความพร้อมด้านห้องสมุด
  ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอข้อมูลปัจจุบันและแผนการพัฒนาห้องสมุด 
และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับสื่อหลักอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมท้ังจัดห้องสมุด 
อิเลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้นกัศกึษาใช้ประกอบการเรยีน อาจจะใช้ห้องสมุดของสถาบนัอดุมศกึษา 
ทีม่อียูแ่ล้ว โดยจดัให้เป็นห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ หรอืเสนอหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
แสดงความร่วมมือกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อื่น และ/หรือการเข้าเป็นสมาชิกห้องสมุด 
อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศทีจ่ำาเป็นสำาหรบัการเรยีนการสอน 
โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ควรมีเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ตำารา 
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ บทคัดย่อออนไลน์ หรือ 
ฐานความรู้ในรูปแบบอื่นในสาขาวิชาที่เปิดสอน
 ข้อ 10 การประเมนิการเรียนการสอนทางไกล ให้สถาบันอดุมศกึษา ระบุแนวทาง
การประเมินทั้งกระบวนการและประเมินผลลัพธ์ ดังนี้
  10.1 การประเมนิกระบวนการ ต้องครอบคลมุการประเมนิก่อนเรยีนและ 
กจิกรรมระหว่างเรียน ประกอบด้วยการทำางานและการส่งงาน การปรกึษาหารอืและส่งคำาถาม 
ถงึคณาจารย์ สดัส่วนการประเมนิจากการสอบประจำาภาคต่อคะแนนเก็บจากการประเมิน 
กิจกรรมให้เป็นไปตามลักษณะวิชา โดยมีการกำาหนดสัดส่วนและการประเมินผลสอบ 
ที่เหมาะสม ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและประสบการณ์วิชาชีพ
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   ทั้งนี้ สถาบันต้องจัดประสบการณ์วิชาชีพในห้องปฏิบัติการ 
หรือสถานการณ์จริงในรูปการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีการทำาข้อตกลง 
เป็นลายลักษณ์อักษร
  10.2 การประเมินผลลัพธ์ ให้ระบุแนวทางหรือแผนการดำาเนินการ 
ทั้งการสอบประจำาภาคและสอบย่อย โดยต้องดำาเนินการสอบในสถานท่ีท่ีมีผู้คุมสอบ 
ที่สามารถตรวจสอบการเข้ามาสอบด้วยตนเองของนักศึกษาได้
 ข้อ 11 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ข้อ 12 คณาจารย์และบุคลากร
  ให้สถาบันอุดมศึกษาบรรจุแต่งตั้งคณาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณาจารย์ประจำา คณาจารย์พิเศษ และคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให ้
การเรยีนการสอนทางไกลดำาเนินการไปอย่างมีประสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งบุคลากรภายในหรือภายนอกให้ทำา
หน้าที่คณาจารย์ช่วยสอนประจำาวิชาตามความเหมาะสม
  บทบาทหน้าทีข่องคณาจารย์ประจำาวชิา คณาจารย์ผูช่้วยสอนประจำาวชิา 
และคณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
 ข้อ 13 การประกันคุณภาพหลักสูตร
  สถาบันอดุมศึกษาต้องจัดระบบและประกนัคุณภาพหลกัสตูรเป็นระยะ ๆ  
อย่างต่อเน่ือง มรีายงานผลต่อสภาสถาบนัอดุมศกึษา ต่อสาธารณะและต่อคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อนำาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการศึกษาทางไกล
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 ข้อ 14 การประกันคุณภาพการศึกษา
  สถาบันอุดมศึกษาต้องกำาหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในท่ีครอบคลมุปัจจัยคุณภาพทัง้ด้านปัจจัยการนำาเข้า กระบวนการ ผลผลติ 
และตัวบ่งช้ีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกล และการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
  การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการกระทำาอย่างต่อเนื่อง มีการ 
รายงานผลต่อสภาสถาบัน ต่อสาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำาผล 
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การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกล 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 ข้อ 15 คณะกรรมการการอดุมศึกษาอาจดำาเนนิการให้มีการกำากบัดแูล ติดตาม 
และประเมินผลการจดัการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ให้ 
การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติ ของประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548

 (ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย)
 ประธานกรรมการ
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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นิยามคำาแนบท้ายประกาศ

 “ระบบการศกึษาทางไกล (Distance Education)” หมายความว่า  ระบบการศกึษา 
ท่ีผูส้อนและผูเ้รยีนอยูห่่างกนั มกีารวางแผน เตรยีมการ ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 
การบริการ และการประเมิน ผ่านชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสมที่ประกอบด้วย 
สื่อหลักและส่ือเสริมที่มีส่ือสิ่งพิมพ์ สื่อแพร่ภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นแกนกลาง เพ่ือให้นกัศกึษาและผูเ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูด้้วยตนเองโดยไม่จำาเป็น 
ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เมื่อสำาเร็จ 
การศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรท่ีมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับ
ประกาศนยีบตัรหรอืปรญิญาบตัรจากสถาบนัการศกึษาในระบบช้ันเรยีน
 “ระบบการศกึษาทางไกลผ่านสือ่สิง่พมิพ์เป็นสือ่หลกั (Print-Based Distance 
Education)” หมายความว่า ระบบการศกึษาทีม่กีารวางแผน เตรยีมการ ดำาเนนิการผลติ 
นำาเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและทำาการประเมินผ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
ในรูปตำาราการศึกษาทางไกล คู่มือการศึกษา (Study Guide) หรือแบบฝึกปฏิบัต ิ
(Workbook) แผนกจิกรรมการศกึษา (Course Bulletin) เอกสารชดุความรู ้ (Set Books) 
และสารานุกรม (Encyclopedia) เป็นสือ่หลกั และมสีือ่เสรมิประกอบด้วยสือ่โสตทศัน์ 
รายการวิทยกุระจายเสยีงหรอืเทปเสยีงหรอืซดีีเสยีง รายการวทิยโุทรทศัน์ หรอืเทปภาพ 
หรือซีดีภาพ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Instruction - CAI) 
อนิเทอร์เนต (Internet) และการสอนเสรมิหรอืสมัมนาเสรมิแบบปฏสิมัพนัธ์หรอืการสอน
เสริมผ่านสื่อ
 “ระบบการศกึษาทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั (Broadcast- 
Based Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน 
เตรยีมการดำาเนนิการผลติ นำาเสนอเนือ้หาสาระและประสบการณ์ ให้บรกิาร และทำาการ 
ประเมินผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทัศน ์
หรือเทปภาพหรือซีดภีาพ ทีแ่พร่ภาพแบบตามสาย ไร้สาย หรอืผ่านดาวเทยีมเป็นสือ่หลกั 
และมีสื่อเสริมประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร ์
อนิเทอร์เนตและการสอนเสริมหรือสมัมนาเสรมิแบบปฏสิมัพันธ์หรอืการสอนเสริมผ่านสือ่
 “ระบบการศกึษาทางไกลทางอเิลก็ทรอนกิส์เป็นสือ่หลกั (E-Learning Based 
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาท่ีมีการวางแผน เตรียมการ 
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ดำาเนนิการผลิต นำาเสนอเนือ้หาสาระและประสบการณ์ให้บรกิารและทำาการประเมนิผ่าน 
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นกลไกขับเคลื่อน ใช้ระบบโทรคมนาคม 
สองทางที่ตอบสนองปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผ่านสื่อ 
หรือเผชิญหน้า ผสมผสานกันทั้งตามสาย (ON Cable/On Line) ตามคลื่นวิทยุ 
(Wireless) และไร้สาย (Off-Cable/Off Line) โดยจัดสอนทางอินเทอร์เนต 
การสอนผ่านจอภาพ และช่องทางโทรคมนาคมในรูปแบบอื่น และอาจใช้สื่อสิ่งพิมพ ์
สื่อทางวิทยุกระจายเสียง สื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ ส่ือโสตทัศน์ การสอนเสริมหรือ 
สัมมนาเสริม และการอบรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์เป็นสื่อเสริม
 “ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต (Internet-Based Distance 
Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการวางแผน 
เตรียมการ ดำาเนินการผลิต นำาเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและ 
ทำาการประเมินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์เป็นส่ือหลัก และมีสื่อเสริม 
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพหรือเทปภาพ การสอนเสริม 
หรือสัมมนาเสริมทางเครือข่าย และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเท่าที่จำาเป็น
  “ระบบการศกึษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (On-Screen- 
Based Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส ์
ที่มีการวางแผน เตรียมการ ดำาเนินการผลิต นำาเสนอเน้ือหาสาระและประสบการณ ์
ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconferencing) การสอนผ่านดาวเทียม (Via Satellite 
Instruction) และโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Television) และมีสื่อเสริม 
ประกอบด้วยส่ือสิ่งพิมพ์ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพ หรือเทปภาพ การสอนเสริม 
หรือสัมมนาเสริมทางเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเท่าท่ีจำาเป็น 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ขออนุญาตเปิดสอน
ทางไกล
 “ชุดการสอนทางไกล” หมายความว่า ชุดการสอนทางไกลท่ีผลิตในรูป 
ชุดการสอนทางไกลด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุกระจายเสียง  
ชดุการสอนทางไกลทางวทิย ุ โทรทศัน์ ชดุการสอนทางไกลทางอนิเทอร์เนต ชุดการสอน 
ทางไกลผ่านดาวเทยีม หรอืชดุการสอนด้วยการประชมุทางไกลผ่านจอภาพ
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 การกำาหนดชือ่ปรญิญาตามคณุวฒุสิาขาวชิา ทีแ่สดงถงึการมคีวามรูต้ามหลกัการ 
พ้ืนฐานของศาสตร์ทีค่รอบคลมุสาขาวชิา โดยในระดับปริญญาตรคีวรกำาหนดให้มพีืน้ฐาน 
ในสาขาศิลปศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ให้ได้รับคุณวุฒิตามช่ือปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 เพื่อให้การกำาหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบและสอดคล้อง 
กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เห็นสมควรกำาหนด 
หลักเกณฑ์การกำาหนดชื่อปริญญาให้เหมาะสม
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การกำาหนดชื่อ 
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ของสถาบันอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน 
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีกำาหนด 
ในพระราชกฤษฎกีาน้ัน ในกรณทีีป่รญิญาใดยงัมไิด้กำาหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎกีาหรอื 
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ 
อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำาหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑ์การกำาหนดช่ือปริญญา 

พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
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 ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
  ๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำาหนดช่ือ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙” ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
  ๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำาหนดช่ือ
ปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๔.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำาหนดช่ือ
ปริญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๔.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำาหนดช่ือ
ปริญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒” ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำาหนดช่ือ
ปริญญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ๔.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำาหนดช่ือ
ปริญญา (ฉบับที่ ๖)” ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อ ๕ ประเภทของการกำาหนดชื่อปริญญา แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
                   ๕.๑  ปริญญาประเภทวิชาการ
       ๕.๑.๑ ปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้มีลักษณะ 
เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์ โดยมุ ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลัก ให้ใช้ชื่อปริญญาว่าศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (Master of Arts) และศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑติ (Doctor of Arts) 
หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ 
    (๑) กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ (Humanities) 
     ๑.๑) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา อาทิ 
พุทธศาสตร์ พุทธศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ
     ๑.๒) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร ์
ภาษาไทย ภาษาบาลีและสันสกฤต จารึกภาษาไทย การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดี
อังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ
     ๑.๓) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี อาท ิ
ไทยคดีศึกษา ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
     ๑.๔) สาขาวชิาศลิปะ วฒันธรรม อาทิ อารยธรรมศกึษา

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
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    (๒) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 
     ๒.๑) สาขาวิชาจิตวทิยา (Psychology) อาทิ จติวทิยา
สังคม พฤติกรรมศาสตร์
     ๒.๒) สาขาวิชาสังคมวิทยา (Sociology) อาทิ 
มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา
   ๕.๑.๒ ปริญญาวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาทีใ่ช้ชือ่ปรญิญานีม้ลีกัษณะ 
เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการ 
ของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  เป็นหลัก ให้ใช้ชื่อปริญญาว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor 
of Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (Doctor of Science) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)  
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ 
         (๑) กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิ(Natural Sciences) 
              ๑.๑) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ (Life Sciences) 
อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา กีฏวิทยา 
พันธุศาสตร์
              ๑.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical 
Sciences) อาทิ เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์กายภาพ 
สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา
              ๑.๓) สาขาวชิาคณติศาสตร์และสถิต ิ(Mathematics 
and Statistics) อาทิ คณิตศาสตร์ การวิจัยดำาเนินงาน สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
              ๑.๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (Computing) อาทิ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
         (๒) กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ประยกุต์ (Applied  Sciences)
              ๒.๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Agriculture) อาทิ  
ประมง พืชไร่ วนศาสตร์ สัตวบาล สัตวศาสตร์
              ๒.๒) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ (Environmental Sciences and Natural Resources) อาทิ การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อม
              ๒.๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical 
Sciences) อาทิ กายวิภาคศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ เวชนิทัศน์ สรีรวิทยา
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              ๒.๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ (Other 
Applied Sciences) อาทิ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ วัสดุศาสตร์ การเหมืองแร่
   ๕.๑.๓ ปริญญาตามชือ่ศาสตร์ ได้แก่ สาขาวชิารฐัศาสตร์ (Political 
Sciences) อาทิ การเมอืง การปกครอง นโยบายสาธารณะ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) อาทิ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
    (๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Sciences) ให้ใช้ช่ือ
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(Master of Political Science) และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political 
Science) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) 
    (๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) ให้ใช้ชื่อ 
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(Master of Economics) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Economics) 
หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)  
            ๕.๒ ปริญญาประเภทวิชาชีพ 
   ๕.๒.๑ สาขาวิชาที่ใช้ช่ือปริญญานี้เน้นการศึกษาในลักษณะของ 
ศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาที่ต้องมี 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องมี 
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี การกำาหนดช่ือปรญิญาให้ใช้ตามสาขาวชิาชพีนัน้ ๆ  เป็นหลกั 
ในทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) สำาหรับปริญญาเอก 
อาจกำาหนดชื่อปริญญาเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
    (๑) สาขาวิชากายภาพบำาบัด (Physical Therapy) ให้ใช้ 
ชื่อปริญญาในระดับ ปริญญาตรีว่า กายภาพบำาบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical 
Therapy) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำาบัด)
     (๒) สาขาวชิาการบญัช ี(Accountancy) ให้ใช้ชือ่ปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หรือ (Bachelor of 
Accounting) หรอืบรหิารธรุกจิบณัฑติ (บญัช)ี (Bachelor of Business Administration) 
(Accountancy) หรือ (Bachelor of Business Administration) (Accounting) 

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
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    (๓) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional 
Medicine) ให้ใช้ชือ่ปริญญา ในระดบัปรญิญาตรว่ีา การแพทย์แผนไทยบณัฑติ (Bachelor of 
Thai Traditional Medicine) 
     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ให้ใช้ชือ่ในระดบั 
ปรญิญาตรีว่า การแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑติ (Bachelor of Applied Thai Traditional 
Medicine)  
    (๔) สาขาวชิาการแพทย์แผนจนี ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดบั 
ปรญิญาตรว่ีา การแพทย์แผนจีนบณัฑติ (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)       
          (๕) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) 
ให้ใช้ชือ่ปริญญาในระดบัปรญิญาตรีว่า เทคนคิการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical 
Technology)
          (๖) สาขาวชิานติศิาสตร์ (Laws) ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดบั 
ปริญญาตรีว่า นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
          (๗) สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) ให้ใช้ชือ่ 
ปรญิญาในระดบัปรญิญาตรีว่า พยาบาลศาสตรบณัฑิต (Bachelor of Nursing Science)
     (๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ให้ใช้ 
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)
          (๙) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (Education) หรือสาขาวิชา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Education, Technical Education) ให้ใช้ 
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)  
หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science in Industrial Education) 
หรือ (Bachelor of Science in Technical Education)
          (๑๐) สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) ให้ใช้ชือ่ 
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว ่า สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of 
Architecture) หรือภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Landscape 
Architecture) 
    (๑๑) สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดบั
ปริญญาตรีว่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)
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   ๕.๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีระดับช้ันปริญญาตรีเป็น 
ปริญญาสูงสุด ให้ใช้ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลักในระดับชั้นปริญญาตรี 
สำาหรับระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก ให้ใช้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of 
Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) สำาหรับปริญญาเอก 
อาจกำาหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) ได้ 
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ 
    (๑) สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (Dentistry) ให้ใช้ชื่อ 
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)
    (๒) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ให้ใช้ช่ือ 
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry) 
     (๓) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (Medicine) ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)
          (๔) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Pharmacy) ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า เภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)
     (๕) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
ให้ใช้ชือ่ปริญญาในระดบัปรญิญาตรว่ีา สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ (Doctor of Veterinary 
Medicine)
  ๕.๓ ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
   ๕.๓.๑ ประเภทกึ่งวิชาชีพ กลุ ่มสาขาวิชาท่ีไม่ได้กำาหนดให้ม ี
องค์กรวิชาชีพหรือกฎหมายรองรับแต่เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่ง 
วิชาชีพ การกำาหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตามกลุ่มสาขาวิชาที่กำาหนด การกำาหนดชื่อปริญญา 
ให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ เป็นหลักในทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และ 
ดุษฎีบัณฑิต) สำาหรับปริญญาเอกอาจกำาหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้ 
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ  
         (๑) สาขาวชิากายอปุกรณศาสตร์ ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดบั 
ปริญญาตรีว่า กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Prosthetics and Orthotics) 
         (๒) สาขาวชิาการจัดการ (Management) ให้ใช้ช่ือปรญิญา
ในระดับปริญญาตรีว่า การจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management) 
          (๓) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (Music) ให้ใช้ช่ือปริญญา 
ในระดับปริญญาตรีว่า ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music) 

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
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         (๔) สาขาวชิานเิทศศาสตร์ (Communication Arts) ให้ใช้ชือ่ 
ปริญญาในระดบัปรญิญาตรว่ีา นเิทศศาสตรบณัฑติ (Bachelor of Communication Arts) 
         (๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business 
Administration)
         (๖) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration) 
ให้ใช้ชือ่ปริญญาในระดบัปรญิญาตรว่ีา รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (Bachelor of Public 
Administration)
         (๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (Fine and 
Applied Arts) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine 
Arts) หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts)
         (๘) สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) ให้ใช้
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social 
Work)
         (๙) สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) 
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of 
Information Science)
        ทั้ งนี้  กรณีจัดทำาหลักสูตรในสาขาวิชาประเภทก่ึงวิชาชีพ 
หากสถาบันอุดมศึกษาใด จัดหลักสูตร โดยจัดเนื้อหาเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร์ 
หรือศาสตร์บริสุทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ให ้ใช ้ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ 
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้
   ๕.๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ
             สาขาวิชาที่ ใช ้ชื่ อปริญญานี้ มี ลั กษณะเป ็นการนำ า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ 
ให้ใช้ชือ่ปริญญาเทคโนโลยบีณัฑติ (Bachelor of Technology) และเทคโนโลยมีหาบัณฑิต 
(Master of Technology) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial 
Technology) และอตุสาหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (Master of Industrial Technology) 
หรอืช่ือปริญญาอืน่ ท่ีแสดงให้เหน็การนำาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระยกุต์ไปใช้พฒันา
ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
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 ข้อ ๖ ชื่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรย่อปริญญาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ดังต่อไปนี้
 

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๑. 
๑.๑

๑.๒

๑.๓ 
๑.๓.๑

๑.๓.๒

๒. 
๒.๑ 
๒.๑.๑

ปริญญาประเภทวิชาการ 
ปริญญาศิลปศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต                            
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                       
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต                       
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต                         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                    
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต                    
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาตามชื่อศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบัณฑิต                       
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต               
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต                
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต           
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
ปริญญาประเภทวิชาชีพ 
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ  
สาขาวิชากายภาพบำาบัด 
กายภาพบำาบัดบัณฑิต 
กายภาพบำาบัดมหาบัณฑิต       
กายภาพบำาบัดดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

 
 

ศศ.บ 
ศศ.ม. 
ศศ.ด. 

ปร.ด.

วท.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

ปร.ด.

ร.บ. 
ร.ม. 
ร.ด. 

ปร.ด.

ศ.บ. 
ศ.ม. 
ศ.ด.

 
ปร.ด.

กภ.บ. 
กภ.ม. 
กภ.ด.

ปร.ด.

 
 
Bachelor of Arts                        
Master of Arts                        
Doctor of Arts                          
หรือ 
Doctor of Philosophy    

Bachelor of Science 
Master of Science                    
Doctor of Science 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Political Science 
Master of Political Science    
Doctor of Political Science    
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Economics       
Master of Economics          
Doctor of Economics 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Physical Therapy 
Master of Physical Therapy 
Doctor of Physical Therapy 
หรือ 
Doctor of Philosophy

 
 

B.A. 
M.A. 
D.A. 

Ph.D.

B.S.,B.Sc. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 

Ph.D.

B.Pol.Sc. 
M.Pol.Sc. 
D.Pol.Sc. 

Ph.D.
 

B.Econ. 
M.Econ. 
D.Econ. 

Ph.D.

B.PT.   
M.PT. 
D.PT. 

Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๒.๑.๒ 
 
 
 

 

๒.๑.๓ 

๒.๑.๔

สาขาวิชาการบัญชี
บัญชีบัณฑิต 

บัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีดุษฎีบัณฑิต   
 

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต      

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต    

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
    
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต            
 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต     

การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต     

การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต 

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บช.บ. 

บช.ม. 

บช.ด.

ปร.ด.

พท.บ. 

พท.ม. 

พท.ด. 

 
ปร.ด. 

พทป.บ.
 

พทป.ม.

พทป.ด. 

ปร.ด.

พจ.บ 

พจ.ม.

พจ.ด.

 
ปร.ด.

Bachelor of Accountancy  
หรือ 
Bachelor of Accounting 
Master of Accountancy  
หรือ
Master of Accounting 
Doctor of Accountancy  
หรือ 
Doctor of Accounting 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Thai Traditional 
Medicine 
Master of Thai Traditional 
Medicine 
Doctor of Thai Traditional 
Medicine 
หรือ 
Doctor of Philosophy
Bachelor of Applied Thai
Traditional Medicine 
Master of Applied Thai
Traditional Medicine
Doctor of Applied Thai
Traditional Medicine 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Traditional Chinese 
Medicine 
Master of Traditional Chinese 
Medicine
Doctor of Traditional Chinese 
Medicine 
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Acc. 

 
M.Acc. 

 
D.Acc. 

Ph.D.

B.TM.
 

M.TM.
 

D.TM. 

 
Ph.D.

B.ATM.
 

M.ATM.

D.ATM. 

 
Ph.D.

B.CM. 
 

M.CM. 

D.CM. 

 
Ph.D.



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง74

ราชกิจจานุเบกษา ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
 

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๒.๑.๕ 
 
 

 
๒.๑.๖

๒.๑.๗

๒.๑.๘

๒.๑.๙

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
เทคนิคการแพทยบัณฑิต         
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต   
เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต    
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต                  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต             
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต      
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์           
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
และ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

ทพ.บ. 
ทพ.ม. 
ทพ.ด. 

ปร.ด.

น.บ. 
น.ม. 
น.ด.

 
ปร.ด.

พย.บ. 
พย.ม. 
พย.ด.

 
ปร.ด.

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.ด.

ปร.ด.

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 
ศษ.ด. 

ปร.ด.

ค.อ.บ.

ค.อ.ม.

Bachelor of Medical Technology 
Master of Medical Technology 
Doctor of Medical Technology 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Laws                     
Master of Laws                        
Doctor of Laws 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Nursing Science 
Master of Nursing Science 
Doctor of Nursing Science 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Engineering             
Master of Engineering                 
Doctor of Engineering   
หรือ
Doctor of Philosophy

Bachelor of Education              
Master of Education                
Doctor of Education 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Science 
in Industrial Education  
หรือ 
Bachelor of Science 
in Technical Education 
Master of Science in
Industrial Education

B.MT. 
M.MT. 
D.MT.

Ph.D.

LL.B. 
LL.M.  
LL.D.

 
Ph.D.

B.N.S. 
M.N.S. 
D.N.S.

 
Ph.D.

B.Eng. 
M.Eng. 
D.Eng.

Ph.D.

B.Ed. 
M.Ed. 

Ed.D., D.Ed. 

Ph.D.

B.S.Ind.Ed. 

B.S.Tech Ed.

M.S.Ind.Ed. 
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๒.๑.๑๐

๒.๑.๑๑

๒.๒

๒.๒.๑

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
และ
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต           
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต    
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ
โดยระดับปริญญาตรี
เป็นปริญญาสูงสุด
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ

ค.อ.ด.

ปร.ด.

สถ.บ. 
สถ.ม. 
สถ.ด.

 
ปร.ด.

ภ.สถ.บ.

ภ.สถ.ม.

ภ.สถ.ด.

ปร.ด.

ส.บ. 
ส.ม.
ส.ด.

ปร.ด.

ท.บ. 
วท.ม. 
วท.ด.

หรือ 
Master of Science in Technical 
Education
Doctor of Science 
in Industrial Education 
หรือ 
Doctor of Science 
in Technical Education 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Architecture     
Master of Architecture        
Doctor of Architecture
หรือ 
Doctor of Philosophy
และ 
Bachelor of Landscape 
Architecture 
Master of Landscape  
Architecture
Doctor of Landscape  
Architecture 
หรือ
Doctor of Philosophy

Bachelor of Public Health     
Master of Public Health 
Doctor of Public Health       
หรือ 
Doctor of Philosophy

Doctor of Dental Surgery    
Master of Science  
Doctor of Science 
หรือ

 
M.S.Tech.Ed

 
D.Ind.Ed.,  

 
D.Tech.Ed. 

 
Ph.D.

B.Arch. 
M.Arch. 
D.Arch. 

Ph.D. 

B.L.A. 
 

M.L.A

D.L.A. 

 
Ph.D.

B.P.H. 
M.P.H.
Dr.P.H. 

Ph.D.

D.D.S. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 
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ราชกิจจานุเบกษา
 

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๒.๒.๒ 

๒.๒.๓ 

๒.๒.๔ 

๒.๒.๕

๓.
๓.๑ 
๓.๑.๑

๓.๑.๒

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
แพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาประเภทก่ึงวิชาชีพและปฏิบัติการ 
ประเภทกึ่งวิชาชีพ 
สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ 
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต
 
กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ 
การจัดการบัณฑิต     
การจัดการมหาบัณฑิต

ปร.ด.

ทศ.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

ปร.ด. 

พ.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

ปร.ด.

ภ.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

ปร.ด.

สพ.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

ปร.ด.

กอ.บ.

กอ.ม.
 

กอ.ด.

ปร.ด.

กจ.บ.
กจ.ม.

Doctor of Philosophy

Doctor of Optometry 
Master of Science  
Doctor of Science 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Doctor of Medicine 
Master of Science   
Doctor of Science 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Doctor of Pharmacy 
Master of Science   
Doctor of Science 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Doctor of Veterinary Medicine 
Master of Science   
Doctor of Science 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Prosthetics and 
Orthotics 
Master of Prosthetics and 
Orthotics 
Doctor of Prosthetics and 
Orthotics
หรือ
Doctor of Philosophy

Bachelor of Management   
Master of Management    

Ph.D.

O.D. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 

Ph.D. 

M.D. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 

Ph.D.

Pharm.D. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 

Ph.D.

D.V.M. 
M.S.,M.Sc. 
D.S.,D.Sc. 

Ph.D.

B.PO.
 

M.PO.
 

D.PO.

Ph.D.

B.M.
M.M.

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

 

 
๓.๑.๓

๓.๑.๔ 

๓.๑.๕

๓.๑.๖ 

๓.๑.๗

การจัดการดุษฎีบัณฑิต   
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต             
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต        
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต        
        
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต    
   
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต    

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       
    
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    

หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ศิลปบัณฑิต

กจ.ด. 

ปร.ด.

ดศ.บ. 
ดศ.ม. 
ดศ.ด. 

ปร.ด.

นศ.บ.
 

นศ.ม.

นศ.ด.

ปร.ด.

บธ.บ.

บธ.ม. 
 

บธ.ด. 
 

ปร.ด.

รป.บ. 
 

รป.ม. 
 

รป.ด. 

 
ปร.ด.

ศล.บ.

Doctor of Management    
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Music                    
Master of Music                       
Doctor of Music                        
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of 
Communication Arts 
Master of 
Communication Arts
Doctor of 
Communication Arts
หรือ
Doctor of Philosophy

Bachelor of Business 
Administration
Master of Business 
Administration 
Doctor of Business 
Administration 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Public 
Administration      
Master of Public 
Administration    
Doctor of Public 
Administration            
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Fine Arts

D.M.  
              

Ph.D.

B.M. 
M.M. 
D.M. 

Ph.D.

B.Com.Arts.
 

M.Com.Arts.

D.Com.Arts.

Ph.D.

B.B.A.

M.B.A.
 

D.B.A. 

 
Ph.D.

B.P.A. 
 

M.P.A.
 

D.P.A. 

 
Ph.D.

B.F.A.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๓.๑.๘

๓.๑.๙ 
 
 
 

๓.๒ 
๓.๒.๑ 

๓.๒.๒

หรือ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปมหาบัณฑิต         
หรือ 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ศิลปดุษฎีบัณฑิต               
หรือ 
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต      
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต        
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต    
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต     
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หรือ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
ประเภทปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     

ศป.บ.

ศล.ม. 

ศป.ม.

ศล.ด. 

ศป.ด. 

ปร.ด.

สส.บ. 
สส.ม.
สส.ด. 

ปร.ด.

สท.บ.
สท.ม. 
สท.ด. 

ปร.ด.

ทล.บ. 
ทล.ม. 
อส.บ.

อส.ม.

หรือ 
Bachelor of Fine and Applied 
Arts 
Master of Fine Arts                
หรือ 
Master of Fine and 
Applied Arts
Doctor of Fine Arts                    
หรือ 
Doctor of Fine and Applied Arts 
หรือ 
Doctor of Philosophy

Bachelor of Social Work      
Master of Social Work
Doctor of Social Work     
หรือ 
Doctor of Philosophy  

Bachelor of Information Science
Master of Information Science 
Doctor of Information Science 
หรือ 
Doctor of Philosophy   

Bachelor of Technology    
Master of Technology    
Bachelor of Industrial 
Technology 
Master of Industrial 
Technology

 

M.F.A. 

D.F.A. 

Ph.D.

B.S.W. 
M.S.W.
D.S.W. 

Ph.D.

B.I.S.
M.I.S. 
D.I.S. 

Ph.D. 

B.Tech. 
M.Tech. 

B.Ind.Tech.
 

M.Ind.Tech.
.

 
 ข้อ ๗ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้ หรอืมคีวามจำาเป็น 
ต้องกำาหนดชื่อปริญญา ที่นอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง
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 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้ยกเลกิกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รบัรองและการรบัรองวทิยฐานะ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อ ๒ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทำาการสอนเพื่อให้
ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำาหนด
 การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลา 
ห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการรับรอง 
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทำาการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด 
ให้ยื่นคำาขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบที่เลขาธิการคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาประกาศกำาหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สำาเนาใบอนญุาตให้จดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
 (๒) สำาเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว
 (๓) หนังสอืแสดงมตสิภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีเหน็ชอบให้ขอรบัการรบัรอง 
วทิยฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 (๔) หลกัสูตรการเรยีนการสอนในชัน้ปรญิญาและสาขาวชิาทีข่อรบัการรับรอง 
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

กฎกระทรวง
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนที่  ๔๓  ก
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 ข้อ ๔ เมือ่เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้รบัคำาขอพร้อมด้วยเอกสาร 
และหลักฐานตามข้อ ๓ แล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบ 
ความถกูต้องครบถ้วนของคำาขอพร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานดงักล่าว ให้แล้วเสรจ็ภายใน 
สบิห้าวนันับแต่วันที่ได้รับคำาขอ 
 เมือ่เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษาพจิารณาแล้วเหน็ว่าคำาขอหรอืเอกสาร 
และหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคำาขอแก้ไขคำาขอหรือจัดส่งเอกสาร 
และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำาหนด หากสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชนทีย่ืน่คำาขอไม่ดำาเนนิการตามทีไ่ด้รับแจ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้คำาขอนัน้ตกไป 
แล้วให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นทราบ
 ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคำาขอ 
พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานถกูต้องครบถ้วน ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เสนอคำาขอพร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานตามวรรคหนึง่ให้คณะกรรมการพจิารณาโดยเรว็
 ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการได้รับคำาขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม 
ข้อ ๔ แล้ว ให้คณะกรรมการพจิารณาคำาขอและจดัทำาคำาแนะนำาเสนอต่อรฐัมนตรภีายใน
หกสบิวันนับแต่วนัทีไ่ด้รับคำาขอ และในกรณทีีม่คีวามจำาเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้
อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนด
 ในกรณทีีรั่ฐมนตรไีด้พิจารณาแล้วเหน็ควรให้การรบัรองหรอืไม่รบัรองวทิยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใด ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้
รับแจ้งผลการพจิารณาของรฐัมนตร ีโดยในกรณทีีร่ฐัมนตรเีหน็ว่าไม่สมควรรบัรองให้แจ้ง
เหตุผลพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 
 ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทำาการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดต่อไป 
 ให้ยืน่คำาขอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพือ่พจิารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หนึง่ปีแต่ไม่เกินสองปีก่อนครบระยะเวลาการรับรองวทิยฐานะตามข้อ ๒ วรรคสอง
 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดได้ยื่นคำาขอภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่งแล้ว แต่การพิจารณาไม่แล้วเสร็จก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ 

๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนที่  ๔๓  ก
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ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะในช้ันปริญญาและ 
ในสาขาวิชาที่เคยได้รับการรับรองแล้วต่อไป
 ข้อ ๗ สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนทีไ่ด้รบัการรบัรองวทิยฐานะสถาบันอดุมศกึษา 
เอกชนอยูใ่นวนัก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั ให้ได้รบัการรบัรองวทิยฐานะในชัน้ปรญิญา 
และในสาขาวิชาที่ทำาการสอนอยู่จนครบระยะเวลาตามที่ได้รับการรับรอง

   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคสาม 

แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การขอให้รับรอง 

และการรบัรองวทิยฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขอให้รบัรองและ 

การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย 

การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ยังไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำาเป็น

ต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนที่  ๔๓  ก
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 เพ่ือให้สถาบันอดุมศกึษาของรฐัใช้เป็นแนวทางในการจดัการศกึษานอกสถานทีต้ั่ง 
อย่างมคุีณภาพและมาตรฐานการศกึษา อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ในการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมือ่วนัที ่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิารไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงนี้
 “นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาอ่ืนใดของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงมิใช่เป็นที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา
 “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
 ข้อ ๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในส่วนงานที่สภา 
สถาบันกำาหนด 
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้ งด ้ วยวิ ธี 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 
ทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนตามที่สภาสถาบันกำาหนดก็ได้
 ข้อ ๔ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาในท่ีต้ัง 
เป็นหลักเว้นแต่มีเหตุผลและความจำาเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
แก่ผูเ้รยีน สถาบันอดุมศกึษาจะจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ก็ได้ตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมท่ีได้เปิดสอนในที่ตั้งแล้ว 
  (๒) ดำาเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  (๓) จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิต์ามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร
  (๔) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอเช่นเดียวกับการจัด 
การศึกษาในที่ตั้ง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๗๔ ง
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  (๕) จดัให้มกีารให้คำาปรกึษาทางวชิาการ การแนะแนวอาชพี การจดั 
บริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอ่ืนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัด 
การศึกษาในที่ตั้ง
  (๖) จดัสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการจดัการศกึษา มคีวามปลอดภยั 
และมีสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
  (๗) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสภาสถาบัน 
พร้อมทั้งเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
  (๑) โครงการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ทีม่รีายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบ 
วิธีการและระยะเวลาจัดการศึกษา พร้อมทั้งที่ต้ังและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
  (๒) เอกสารแสดงการเป็นผู ้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่จะใช้เป็นที่จัด 
การเรียนการสอนหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีสิทธิในการเช่าที่ดินหรือหลักฐาน 
แสดงการเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ที่ดินหรืออาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่กำาหนดใน (๑)
 ข้อ ๖ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้อธิการบดีแจ้งต่อ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน
 ข้อ ๗ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถดำาเนินการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา 
สถาบัน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งต่อสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบ 
และในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อเสนอแนะใดให้สถาบันอุดมศึกษา 
ปรับปรุงแก้ไข ให้สถาบันอุดมศึกษาดำาเนินการแล้วเสนอผลการดำาเนินการนั้นต่อ 
สภาสถาบัน และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
 ข้อ ๘ ให ้สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนและ 
ให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฉบับนี ้
ใช้บังคับตามแนวปฏิบัติข้างต้นและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่ที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับ เพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 จุรินทร์    ลักษณวิศิษฏ ์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๗๔ ง
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 โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา 
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ 
ในการรกัษาไว้ซ่ึงคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา และการบริหารด้านวิชาการของสถาบัน 
อดุมศกึษาให้ดำาเนนิการไปได้ด้วยด ีฉะนัน้ อาศัยอำานาจตามความ ข้อ ๔ (๗) ของกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตาม 
ความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
  ๑. สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะจัดการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูรหรอืเฉพาะบางส่วน 
ของหลักสูตรในสถานท่ีและอาคารที่มิใช่สถานที่จัดต้ัง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาสถาบันก่อนการเปิดดำาเนินการ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบภายใน 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 ๒. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนท้ังหลักสูตรหรอืเฉพาะ 
บางส่วนของหลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่จัดตั้ง จะต้องมีสถานท่ีตั้งหลัก 
ของสถาบันอุดมศึกษา
   ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีสถานที่ตั้งหลักตามที่ระบุไว้ 
ในข้อกำาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒
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 ๓. ในกรณีที่เป็นการเช่าสถานที่และอาคารเพื่อดำาเนินการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งจะต้องไม่เป็นการเช่าช่วงโดยเป็นการดำาเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบัน 
ต้องระบุกำาหนดระยะเวลาสิ้นสุดให้ชัดเจน 
   กรณท่ีีเป็นความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ เพ่ือใช้สถานท่ีและอาคารในการจดั 
การศึกษา สถาบันต้องได้รับความยินยอมให้ใช้สถานที่และอาคารจากหัวหน้าหน่วยงาน 
หรือผู้มีอำานาจของหน่วยงานนั้น ๆ
 ๔. สถานทีแ่ละอาคารทีใ่ช้ในการจัดการศกึษา จะต้องมสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอำานวยความสะดวก และมี 
สิง่สนบัสนนุทางการศกึษาอย่างเพยีงพอเช่นเดยีวกบัการจดัการศกึษาในสถานที่ตัง้ เชน่ 
ห้องเรียน ห้องทำางานของอาจารย์ สถานทีห้่องปฏบิตักิาร และอุปกรณ์การศกึษาอนัจำาเป็น 
ต่อการเรยีนการสอนในแต่ละสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนห้องสมุด จำานวนหนังสือในสาขาวิชา 
ที่เปิดสอน รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวชิา (กรณบีณัฑติศึกษา) คอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ 
ความเร็วสูง เป็นต้น
 ๕. สถาบันต้องจัดให้มีบริการให้คำาปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ 
การจัดบรกิารสวสัดกิารนักศึกษา และบริการด้านอืน่ ๆ ทีม่มีาตรฐานเช่นเดยีวกบัการจัด 
การศึกษาในสถานที่ตั้ง และต้องแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบริการเหล่านั้นด้วย
  ๖. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได ้
เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว
  ๗. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร 
สถาบันต้องจัดหาอาจารย์ประจำาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหนึ่ง 
ที่ไม่ซำ้าซ้อนกับในสถานที่ตั้ง โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
 ๘. กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งเฉพาะ 
บางส่วนของหลกัสตูรทีเ่ปิดดำาเนนิการในสถานทีต้ั่ง สถาบันสามารถจดัการเรยีนการสอน 
ได้ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของจำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถ 
ใช้อาจารย์ประจำาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได้
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 ๙. ข้อมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะต้องเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
   ๙.๑ โครงการการจัดการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ท่ีระบ ุ เหตผุล ความจำาเป็นและ 
วัตถุประสงค์ ในการใช้สถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่ตั้งตามท่ีระบุไว้ในข้อกำาหนด 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
หรือในกำากับ ระยะเวลาที่จะเปิดสอนและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ หลักสูตรที่เปิดสอน 
หรือรายวิชาที่เปิดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางส่วนของหลักสูตร) จำานวนนักศึกษา 
ในแต่ละหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
   ๙.๒ สำาเนาสัญญาเช่าและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเช่า หรือสำาเนา 
หนังสือยินยอมเกี่ยวกับการใช้สถานที่และอาคารที่มิใช่สถานท่ีตั้ง ในกรณีท่ีเป็นสถานท่ี 
หรืออาคารเช่าหรือ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้สถานที่และอาคาร
   ๙.๓ ข้อมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ท่ีระบุรายละเอียดของพื้นท่ี 
ของการใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ของบริเวณและอาคารนั้น ๆ ข้อมูลแสดงสิ่งอำานวย
ความสะดวก สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษา 
   ๙.๔ ข้อมูลของอาจารย์ประจำาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่จัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนอกสถานท่ีตั้งที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ๙.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีการให้คำาปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว
อาชีพ การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นที่มีมาตรฐาน 
   ๙.๖ ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให ้
สถาบันจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
 ๑๐. ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบัน ท่ีได้รับความเห็นชอบ 
จากสภาสถาบนั และสถาบนัได้แจ้งให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบแล้ว สำานกังาน 
คณะกรรมการการอดุมศกึษาจะเผยแพร่ข้อมูลการเปิดดำาเนนิการหลกัสตูรนอกสถานท่ีตัง้ 
ของสถาบัน เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบ
 ๑๑. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบัน 
ต้องรายงานให้สภาสถาบันทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันรับทราบ
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 ๑๒. คณะกรรมการการอดุมศึกษาอาจดำาเนินการให้มกีารตดิตามและประเมนิผล 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้
 ๑๓. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินี้ได้ หรือม ี
ความจำาเป็นต้องปฏบิตันิอกเหนอืทีก่ำาหนดในประกาศนี ้ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และให้คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 เพือ่ส่งเสรมิให้สถาบนัอดุมศกึษาไทยดำาเนนิการความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ 
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ อันจะนำาไปสูก่ารพัฒนา 
ศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้สอดคล้องตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธกิาร โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศึกษาในการประชมุ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง แนวทางความตกลง 
ร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนัอดุมศึกษาไทยกบัสถาบนัอดุมศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐”
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้ยกเลกิประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง นโยบายและมาตรการการส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมาจัดการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
 ข้อ ๔ ในประกาศนี้
  ๔.๑ ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง ความตกลงร่วมมือเพื่อ 
ดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการ 
ทางวิชาการ และการแลกเปลีย่นด้านศิลปะและวฒันธรรม หรอืกจิกรรมทางวชิาการอืน่ ๆ  
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยเห็นควรดำาเนินการความตกลงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ ทั้งในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี
  ๔.๒ สถาบันอุดมศึกษาไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
เอกชน และสถาบันวิจัยในสังกัดและกำากับของกระทรวงศึกษาธิการ
  ๔.๓ สถาบนัอดุมศกึษาต่างประเทศ หมายถงึ สถาบนัอดุมศกึษาทีม่ใิช่ 
สถาบันอุดมศึกษาไทย รวมถึงสถาบันวิจัย สถาบันฝึกอบรมอาชีพชั้นสูง สถาบันวิชาชีพ 
เฉพาะทางชัน้สูงโดยต้องเป็นสถาบนัทีม่คุีณภาพ และมาตรฐาน จดัตัง้ถกูต้องตามกฎหมาย 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย 

กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐เล่ม  ๑๒๔  ตอนพิเศษ  ๕๗  ง
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และได้รบัการรบัรองวทิยฐานะและมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐ 
มอบหมายในประเทศนั้น ๆ
 ข้อ ๕ ลักษณะ และวิธีการดำาเนินการ
  ๕.๑ การดำาเนนิการความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ สถาบนัอดุมศึกษาไทย 
ต้องคำานึงถงึประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพของ 
สถาบนัทัง้สอง โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเกือ้กูลและส่งเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการ 
และวชิาชพีร่วมกนั เพือ่บรรลคุวามเป็นเลศิทางวชิาการ การพัฒนาประสทิธภิาพการเรยีนการสอน 
ของสถาบนัทัง้สอง และการพัฒนาและแลกเปลีย่นองค์ความรู ้ตามปรชัญาและพนัธกจิของสถาบนั
  ๕.๒ การดำาเนินการความตกลงทางวชิาการใด ๆ  ต้องได้รบัการเหน็ชอบ 
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน 
ระยะเวลา ๓๐ วนั นบัจากวนัทีส่ภาสถาบนัอดุมศึกษาให้ความเหน็ชอบ ทัง้นีเ้พือ่การจดัทำา 
ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอื้อต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและ 
การดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้น ๆ และเพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป
 ข้อ ๖ ขอบเขตความร่วมมือ
  ความตกลงร่วมมือทางวิชาการครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ คือ การเรียน 
การสอน ทัง้ในระบบชัน้เรียน และระบบการศึกษาทางไกลซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเคยีงกันได้ 
กับการศึกษาในระบบช้ันเรียน และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอเปิดและการ 
ดำาเนนิการหลกัสตูรระดบัปรญิญาในระบบการศกึษาทางไกลท่ีกระทรวงศกึษาธกิารกำาหนด 
การวิจัย การถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีการให้บรกิารทางวชิาการ กจิกรรมด้านศลิปะ
และวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวชิาการอืน่ท่ีสภาสถาบันอดุมศกึษาพจิารณาเหน็สมควร
  ๖.๑ การเรียน การสอน
   ๖.๑.๑ ขอบเขตของความร่วมมอืทางการเรยีนการสอนครอบคลมุถึง 
การแลกเปลีย่นคณาจารย์ บคุลากรทางการศกึษา นกัศกึษา อปุกรณ์การเรยีนการสอน ตลอด 
จนการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
   ๖.๑.๒ การจัดหลกัสตูร/การเรยีนการสอนร่วมกนัเพือ่ให้ปริญญา 
ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ข้อบงัคบั และประกาศทีเ่กีย่วข้อง อาท ิ พระราชบญัญตัสิถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลกัสตูรนัน้ 
ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่อาจเป็นหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้วของ 
สถาบนัอดุมศึกษา หรอืเป็นหลกัสตูรใหม่ทีพ่ฒันาร่วมกนัระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบั
สถาบนัอดุมศกึษาต่างประเทศ

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐เล่ม  ๑๒๔  ตอนพิเศษ  ๕๗  ง
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   ๖.๑.๓ ในการจัดหลกัสตูรร่วมกัน สถาบันท้ังสองต้องจัดทำาบันทึก 
ข้อตกลงร่วมกนัโดยได้รบัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนัทีเ่กีย่วข้อง และให้สถาบันอดุมศกึษาไทย 
เสนอหลกัสตูรดงักล่าวให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาให้การรบัรองหรือรับทราบหลักสูตร
   ๖.๑.๔ การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย สถาบัน 
อุดมศึกษาไทยต้องเป็นผู้บริหารหลักสูตรและการสอน และจัดคณาจารย์ประจำาสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยร่วมสอนในหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศสามารถจัด 
คณาจารย์ร่วมสอน รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการอืน่ ๆ  ได้ ท้ังนี ้คณาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 
หลักสูตร และคณาจารย์ประจำาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
   ๖.๑.๕ การให้ปรญิญา อาจเป็นปรญิญาของสถาบนัอดุมศึกษาไทย 
หรอืต่างประเทศ หรอืปริญญาร่วม ขึน้อยูก่บัข้อตกลงความร่วมมอื หรอืระเบยีบ หรอืข้อบงัคบั 
เก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบันที่ร่วมมือกัน กรณีปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา 
ต่างประเทศ นักศกึษาต้องเดินทางไปศึกษาในสถาบนัน้ัน ๆ  โดยมรีะยะเวลาศกึษาไม่ตำา่กว่า 
หนึง่ปีการศกึษา หรอืกึง่หนึง่ของระยะเวลาศกึษาตลอดหลกัสตูร หรอืตามข้อบงัคบัของสถาบนั
  ๖.๒ การวิจัย
   ๖.๒.๑ การดำาเนนิการร่วมมอืทางการวจิยั สถาบันอดุมศกึษาไทย 
ต้องคำานงึถงึประโยชน์ของความร่วมมอื เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิ และความรูใ้หม่ เพือ่พฒันา 
การเรียนการสอน ตามหลักสูตรของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท หรอื 
ปริญญาเอกของสถาบัน ตลอดจนคำานึงถึงผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศไทย 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
   ๖.๒.๒ การดำาเนินการความร่วมมือทางการวิจัย ต้องไม่ขัดต่อ 
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำา 
การวิจัยในประเทศไทย และระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๖.๓ การถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี
   การดำาเนินการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการถ่ายทอดและ 
พัฒนาเทคโนโลย ีสถาบนัอดุมศึกษาไทยต้องคำานึงถงึประโยชน์ของการพฒันาทางวชิาการ 
และผลประโยชน์ของไทย และต้องเป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ของไทย และระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๖.๔ การให้บริการทางวิชาการ
   การดำาเนินการความร่วมมือทางการให้บริการวิชาการ สถาบัน 

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐เล่ม  ๑๒๔  ตอนพิเศษ  ๕๗  ง
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อดุมศกึษาไทย ต้องคำานงึถงึความร่วมมอืทีก่่อให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ในสถาบนัอดุมศกึษา 
ในด้านต่าง ๆ  เช่น การพฒันาทางวชิาการ การพฒันากำาลงัคน การพฒันากจิการนกัศกึษา เป็นต้น
  ๖.๕ กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
   การดำาเนินการกจิกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรม สถาบันอดุมศกึษาไทย 
ต้องคำานึงถึงการแลกเปลี่ยนที่เกื้อหนุนต่อการสนบัสนนุ ส่งเสรมิ เพือ่ให้มกีารพฒันาความรู้ 
ด้านศลิปะและวฒันธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างกันในด้านศลิปะและวฒันธรรมของประเทศทีเ่กีย่วข้อง
  ๖.๖ กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ 
   สถาบันอุดมศึกษาไทยอาจดำาเนนิการกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนอื 
จากทีร่ะบไุว้ข้างต้น อาท ิ กิจกรรมด้านกฬีา กจิการนักศึกษา การจดัประชุมทางวิชาการ 
ระหว่างประเทศ และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการ (Consultancy) เป็นต้น 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
 ข้อ ๗ ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะ 
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ซ่ึงได้ลงนาม 
ก่อนประกาศน้ีมผีลบงัคบัใช้ หากปรากฏว่าความตกลงร่วมมอืนัน้ไม่ได้มกีารดำาเนนิการใด ๆ 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี นบัจากวนัลงนามหรอืระยะเวลาทีม่กีารดำาเนนิการครัง้ล่าสดุ ให้ถือว่า 
ความตกลงร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง
  ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการดำาเนินการความตกลง 
ร่วมมือทางวชิาการเป็นระยะทกุ ๓ ปี
  เมื่อการดำาเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองสิ้นสุดลง ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาไทยรายงานผลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพือ่การจัดทำาฐานข้อมลู 
ทีค่รบถ้วนและทนัสมยั สามารถเอือ้ต่อการจัดทำาหรือตัดสนิใจเชงินโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือนั้น ๆ และเพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป
 ข้อ ๘ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้ หรอืมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนือจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้  ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 วิจิตร  ศรีสอ้าน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐เล่ม  ๑๒๔  ตอนพิเศษ  ๕๗  ง
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545

 โดยทีพ่ระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 15 กำาหนดให้มกีาร 
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 
อัธยาศัยและทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำา 
เกี่ ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาไปแล้วนั้น 
เพ่ือการรักษามาตรฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนดังกล่าว ทบวง 
มหาวิทยาลัยจงึเห็นสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ขึ้น
 ฉะน้ัน อาศัยอำานาจตามความในมาตารา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
การปฏบิตัริาชการของทบวงมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2520 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตั ิ
ระเบยีบการปฏบิตัริาชการของทบวงมหาวทิยาลยั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2537 รฐัมนตรีว่าการ 
ทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
  1.1 ต้องมีความรู ้พื้นฐานตามที่กำาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
การศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
   (1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำาเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
   (2) กรณีขอเทยีบโอนผลการเรยีนระดับบัณฑติศกึษา ต้องเป็นผูส้ำาเรจ็ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  1.2 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
การศึกษาระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่าในหลกัสตูรท่ีทบวงมหาวทิยาลยั หรอืหน่วยงาน 
ของรัฐ ที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง
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   1.3 สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจกำาหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู ้ขอเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได ้ เช ่น 
ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้อง 
สอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ในคณะวิชาที่ต้องการขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธี 
ที่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชากำาหนด เป็นต้น 
 2. สถาบันอุดมศึกษาต้องดำาเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิต ภายใต้ 
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  2.1 หลกัเกณฑ์การเทียบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติระหว่างการศกึษาในระบบ
   ระดับปริญญาตรี
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หรือเทยีบเท่าทีท่บวงมหาวิทยาลยัหรอืหน่วยงานของรฐัทีม่อีำานาจตามกฎหมายรับรอง
   (2) เป ็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที่มี เนื้อหาสาระครอบคลุม 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
   (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
   (4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 
สามในสี่ของจำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา 
จะไม่นำามาคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอน 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
   (7) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอน 
นักศึกษาเข ้าศึกษาได ้ไม ่ เกินกว ่าชั้นป ีและภาคการศึกษาที่ ได ้รับอนุญาตให ้ม ี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
   ระดับบัณฑิตศึกษา
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หรอืเทยีบเท่าท่ีทบวงมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานของรฐัท่ีมอีำานาจตามกฎหมายรับรอง 
   (2) เป็นรายวชิาหรือกลุม่รายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
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   (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนน 
ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
   (4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม 
ที่สถาบันอุดมศึกษากำ าหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   (5) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 
หนึ่งในสามของจำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
   (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา 
จะไม่นำามาคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   (7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับโอน 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 
ที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   (8) ในกรณีทีส่ถาบนัอุดมศึกษาเปิดหลกัสตูรใหม่จะเทียบโอนนกัศึกษา 
เข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตาม 
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
  2.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา 
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาระบบ
   (1) การเทียบความรู ้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาตาม 
หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอเทียบต้องการ
   (2) วิธกีารประเมนิเพือ่การเทยีบโอนความรูใ้นแต่ละรายวชิาหรอืกลุม่ 
รายวชิาและเกณฑ์การตดัสนิของการประเมนิในแต่ละวธีิให้เป็นไปตามทีส่ถาบนัอดุมศกึษา 
กำาหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
   (3) ผลการประเมนิจะต้องเทยีบได้ไม่ตำา่กว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C 
หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับ 
ปริญญาตรี และไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 
หรือเทียบเท่าสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จำานวน 
หน่วยกติของรายวชิาหรอืกลุม่รายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ระดบัคะแนนตัวอักษร และไม่ม ี
การนำามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (4) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 95

   (5) การเทยีบรายวชิาหรอืกลุม่รายวิชาจากการศกึษานอกระบบและ/ 
หรอืการศกึษาตามอธัยาศัย ให้หน่วยกติได้รวมกนัไม่เกนิสามในสีข่องจำานวนหน่วยกติรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ และสำาหรับจำานวนหน่วยกิตของหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะให้เทียบโอนได้ให้สถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษากำาหนดตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน 
การสอนของหลักสูตรนั้น ๆ และตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1
   (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทีร่บัโอน 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาสำาหรับหลักสูตรปริญญาตรี และสำาหรับหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา กำาหนด 
ตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกบัการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรนั้น ๆ และ
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1
 3. สถาบันอดุมศกึษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัอดุมศกึษาอาจพจิารณา 
กำาหนดหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ต้องไม่ตำา่กว่าหลกัเกณฑ์ข้างต้น
 4. กรณทีีก่ารเทียบโอนผลการเรยีนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น ให้อยูใ่น 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
 5. การเทยีบโอนผลการเรยีนท่ีดำาเนนิการไปแล้วก่อนประกาศทบวงมหาวทิยาลยั 
ฉบับน้ีใช้บังคับ ให้เป็นไปสมบูรณ์ตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ และการดำาเนินการต่อไป 
ให้เป็นไปตามประกาศ ฯ ฉบับนี ้

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2545 
 ลงชื่อ สุวัจน์   ลิปตพัลลภ 
 (นายสุวัจน์   ลิปตพัลลภ) 
 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
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 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กำาหนดให้มี 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศกึษา 
ตามอธัยาศยั และในการจดัการศึกษาระดับปริญญาตามพระราชบัญญติัการศกึษาแห่งชาติ 
ดังกล่าว เน้นให้สถานศกึษามคีวามเป็นอสิระ ความคล่องตวั และมเีสรภีาพทางวชิาการ 
ภายใต้การกำากับดแูลของสภาสถานศกึษา โดยทีก่ารเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญา 
สามารถดำาเนินการได้หลายวิธี ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรจะกำาหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับปริญญา เพื่อเป็นข้อแนะนำาทั่วไปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอน 
ผลการเรียนให้สถาบนัต่าง ๆ นำาไปใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดหลกัเกณฑ์ กระบวนการ 
และวิธีปฏิบัติที่จะทำาให้การเทียบรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาเป็นไปอย่างยุติธรรม 
เช่ือถอืและตรวจสอบได้ มมีาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน 
ทางวิชาการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ข้อแนะนำาเกี่ยวกับ 
แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ดังนี้

หลักการ
 1. การเทยีบโอนผลการเรยีนต้องสามารถเทยีบโอนผลการเรยีน ทัง้การศกึษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่สถาบัน
อุดมศึกษายังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 3. สถาบนัอดุมศกึษาต้องจดัให้มบีคุลากร/หน่วยงานรบัผดิชอบการเทยีบโอน 
ผลการเรียน เพื่อทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำา/ปรึกษาและดำาเนินการให้มีการเทียบโอน 
ผลการเรียนตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
ข้อแนะนำาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับปริญญา
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 4. วธีิการและหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิการเทียบความรู้และโอนหน่วยกติ 
ต้องชดัเจน สมเหตสุมผล และเชือ่ถอืได้ รวมทัง้ทำาให้กระบวนการประเมนิมีความโปร่งใส 
และประกันได้ว่าผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนทุกคนได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรม
 5. การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนจะต้องชัดเจน และกรณีที ่
ผลการเรียนรู้คล้ายกันจะต้องได้รับการพิจารณาด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน 
 6. ควรมีการทบทวนวิธีการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือเพิ่มความชัดเจน ลดความซำ้าซ ้อนของวิธีการประเมิน และสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคม

แนวทางสำาหรับวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมิน
  1. วิธีการทั่วไป
   1.1 การประเมินผลการเรียน ควรดำาเนินการดังนี้
    (1) ระบรุะดบัการศกึษา หลกัสตูรและรายวชิาหรอืกลุม่รายวิชา 
ที่จะเทียบโอนผลการเรียนให้ชัดเจน
    (2) ดำาเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีนในรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิา 
ในหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา หรอืเทยีบเท่าตามทีท่บวงมหาวทิยาลยั หรอืหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง
    (3) สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าผลการเรียนนั้น
เพียงพอที่จะให้เทียบโอนผลการเรียนหรือไม่ 
   1.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องประกาศวิธีการเทียบโอนผลการเรียน 
พร้อมแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการขอเทียบโอนและการประเมินอย่างชัดเจน
   1.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำาหนดให้มีหน่วยงานหรืออาจารย์หรือ 
ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 
ดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียน รวมถึงการให ้คำาแนะนำาแก ่ ผู ้ขอเทียบโอน 
ผลการเรียนด้วย
   1.4 การประเมนิต้องอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัฐานการแสดงผลการเรยีน 
ตามวิธีการและเวลาที่กำาหนด
   1.5 การประเมินจะต้องคำานึงถึงการพิจารณาที่ผ่านมาของกรณีที ่
ผลการเรียนรู้คล้ายกัน และควรมีการรวบรวมการพิจารณาที่ผ่านมาเพื่อให้แนวทาง 
การตัดสินใจเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
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  2. หลักเกณฑ์การประเมิน
   2.1 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้พื้นฐาน 
ตามที่กำาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับ 
ที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
    (1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีจะต้อง 
เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    (2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะต้อง 
เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
   2.2 สถาบันอุดมศึกษาอาจจะกำาหนดคุณสมบัติอื่น ๆ (ถ ้ามี ) 
ของผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนให้ชดัเจน เช่น ผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนจะต้องสอบเข้า 
สถาบันอุดมศึกษาในคณะวิชาที่ต้องการขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาหรือคณะวิชากำาหนด เป็นต้น   
   2.3 สถาบันอุดมศึกษาควรดำาเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิต 
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   ก. หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง 
การศึกษาในระบบ 
   ระดับปริญญาตรี
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ 
เทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง
   (2) เป ็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาท่ีมี เนื้อหาสาระครอบคลุม 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
   (3) เป ็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที่สอบไล ่ได ้ไม ่ตำ่ากว ่าระดับ 
คะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
   (4) เทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกนิสามในสีข่องจำานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา 
จะไม่นำามาคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอน 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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   (7) ในกรณทีีส่ถาบนัอดุมศึกษาเปิดหลกัสตูรใหม่จะเทียบโอนนกัศกึษา 
เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มนีกัศกึษาเรยีนอยูต่าม
หลกัสตูรทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบแล้ว 

   ระดบับณัฑิตศกึษา
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรอื 
เทยีบเท่าทีท่บวงมหาวทิยาลยั หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่อีำานาจตามกฎหมายรับรอง 
   (2) เป็นรายวชิาหรอืกลุม่รายวิชาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
   (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนน 
ตวัอกัษร B หรอืแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทยีบเท่า หรอืได้ระดบัคะแนนตวัอกัษร S
   (4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที ่
สถาบันอุดมศึกษากำาหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
   (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
   (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา 
จะไม่นำามาคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
     (7) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับโอนอย่างน้อยหนึ่งปี 
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   (8) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอน 
นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษา 
เรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
   ข. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรูแ้ละการให้หน่วยกติจากการศึกษา 
นอกระบบและ/หรอืการศกึษาตามอัธยาศัยเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ
   (1) การเทยีบความรู้จะเทยีบเป็นรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาตามหลกัสตูร 
และระดับการศึกษาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอเทียบต้องการ
   (2) การเทียบประสบการณ์จากการทำางานต้องคำานึงถึงความรู ้ 
ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก
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   (3) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม 
รายวชิาและเกณฑ์การตดัสนิของการประเมนิในแต่ละวธีิให้เป็นไปตามทีส่ถาบนัอดุมศกึษา 
กำาหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
   (4) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C 
หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับ 
ปริญญาตรี และไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 
หรือเทียบเท่าสำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จำานวน 
หน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่ม ี
การนำามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (5) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน เช่น ถ้าได ้
หน่วยกติ จากการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึก “CS” (credits from 
standardized test) ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
(non-standardized tests) ให้บันทึก “CE” (credits from exam) ถ้าได ้
หน่วยกิตจากการประเมนิการศึกษา/อบรมทีจั่ดโดยหน่วยงานอืน่ทีไ่ม่ใช่สถาบนัอดุมศกึษา 
(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึก “CT” (credits from training) 
และถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก “CP” (credits 
from portfolio) เป็นต้น 
   (6) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำานวนหน่วยกิต 
รวมของหลกัสูตรระดับปรญิญาตรทีีข่อเทยีบ และใช้เวลาศกึษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา สำาหรับระดับบัณฑิตศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา กำาหนดให้สอดคล้องกับการจัด 
การเรยีนการสอนของหลกัสตูรทีข่อเทยีบและหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนระหว่างการศกึษา 
ในระบบ

ระยะเวลาดำาเนินการ
 สถาบนัอดุมศกึษาต้องประกาศปฏทินิการดำาเนนิการเพือ่การเทียบโอนผลการเรยีน 
ให้ชัดเจน 
 1. กำาหนดการเข้ารับฟังคำาชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน รวมทั้ง 
การพบอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ให้คำาแนะนำาในการเทียบโอนผลการเรียน
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 2. กำาหนดการในการยืน่ใบสมัครขอเทยีบโอนรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิา 
 3. กำาหนดการประเมิน เช่น วัน เวลา การทดสอบหรือส่งแฟ้มสะสมผลงาน 
หรือเสนอผลการเรียนรู้
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และแจ้งผลการประเมินให ้
ผู้ขอเทียบโอนความรู้ทราบ

 ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต 
ให้เป็นไปตามท่ีสถาบนัอดุมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอดุมศกึษากำาหนด

ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการ
 1. สถาบันอุดมศึกษาควรเผยแพร่สารสนเทศที่เป ็นมาตรฐานเกี่ยวกับ 
กระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนแก่ผู ้สนใจ เช่น จัดทำาเอกสารคู ่มือแนะนำา 
วิธีการขอเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การยื่นขอเทียบโอน 
ผลการเรียน ค่าธรรมเนียม และการประเมิน เช่น การเตรียมตัว วิธีการวัดและ 
ประเมินผล หลักเกณฑ์ การตัดสิน การแจ้งผล และการอุทธรณ์ผลการประเมินในกรณี 
ที่ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเห็นว่าไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
 2. ผูข้อเทยีบโอนผลการเรียนมหีน้าทีต้่องพสิจูน์ความรูแ้ละทกัษะท่ีตนได้เรยีนรู ้
มาว ่าสอดคล้องกับรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที่ขอเทียบตามหลักเกณฑ์และวิธี 
การประเมินที่สถาบันอุดมศึกษา/คณะวิชากำาหนด ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจึงต้อง 
จัดทำารายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2545

 ลงชื่อ  สุวัจน์   ลิปตพัลลภ 
 (นายสุวัจน์   ลิปตพัลลภ) 
 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 
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 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูป 
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน 
ได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู ้
ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่อไป
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม 
ครั้ งที่  ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอดุมศกึษา 
ไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้สถาบันอุดมศึกษากำาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา 
เพื่อเป ็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช ้ภาษาอังกฤษของ 
นิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge)
 ข้อ ๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำาแผนเพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
และเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
 ข้อ ๓ ให้สถาบนัอดุมศกึษาพจิารณาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา 
ภาษาอังกฤษโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำาหนด

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
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 ข้อ ๔ ให้สถาบนัอดุมศกึษาพจิารณาการจัดกจิกรรมนอกหลกัสตูร กระบวนการ 
สื่อ และ/หรือส่ิงแวดล้อม ที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถ 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
 ข้อ ๕ ให้สถาบนัอดุมศกึษาพจิารณาจดัให้นสิตินกัศึกษาทกุคน ทดสอบความรู ้
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันสร ้าง ข้ึน 
หรือที่เห็นสมควรจะนำามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 
โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของ 
นิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำาผลการทดสอบความรู้ 
ทางภาษาอังกฤษ บันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำาเป็นประกาศนียบัตร 
โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการอุดมศึกษา
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 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
มาตรา ๔๗ กำาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ 
การประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดทำากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการ 
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้ง 
เพ่ือใช้เป็นหลักในการจดัทำามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพือ่ให้การจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
 ฉะนั้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที ่
๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
 ๒. ให้ใช้ประกาศนี้สำาหรับการกำาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให ้
บัณฑิต มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับ 
คณุวฒุแิละสาขา/สาขาวชิา และให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป
 ๓. วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๑๒๕  ง
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 ๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
  ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ 
   ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปี) 
   ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี 
   ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับที่ ๔ ปริญญาโท 
   ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 
  ๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด 
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ  
   (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   (๒) ด้านความรู้   
   (๓) ด้านทักษะทางปัญญา  
   (๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ
    (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำาหรับสาขา/สาขาวิชาที่ เน ้นทักษะทางปฏิบัติต ้องเพิ่มมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
  โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะ 
ของหลกัสตูรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษากำาหนดไว้ในแนวทาง 
การปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๔.๓  ชือ่ปรญิญา จำานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศกึษา และการเทยีบโอน 
ผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 ๕. ให ้คณะกรรมการการอุดมศึกษานำากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับ 
คณุวฒุ ิเพือ่สถาบนัอดุมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของ 
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตในสาขา/สาขาวิชา 
ของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๑๒๕  ง ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ 
สาขาวิชา โดยจดัทำารายละเอยีดของหลกัสตูร รายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีด 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี รายงานผลการดำาเนนิการของรายวิชา รายงานผล 
การดำาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำาเนินการของ 
หลกัสตูร โดยมหีวัข้ออย่างน้อยตามทีค่ณะกรรมการการอุดมศกึษากำาหนด และดำาเนนิการ 
จัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อให้ม่ันใจว่า บัณฑิต 
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ ๔.๒
 ๗. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
โดยมีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ ์
การประเมินตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยมาตรฐานคณุวฒุติามระดบัคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
 ๘. ให้สถาบนัอดุมศึกษาจัดให้มกีารประเมนิเพือ่พฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง 
อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
 ๙. ให้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ดำาเนินการ 
ได้มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กำาหนด
 ๑๐. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก 
ต้ังแต่ปีการศกึษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไปตามประกาศนี ้ สำาหรบัหลักสตูรที่เปิดสอนอยู่แล้ว 
ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ๑๑. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษากำากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้
 ๑๒. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจำาเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๑๒๕  ง
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 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการประชมุ ครัง้ที ่๖/๒๕๕๒ เมือ่วันที ่๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จงึออกประกาศแนวทาง 
การปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดงัต่อไปน้ี
 ๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดบั 
และสาขา/สาขาวิชาซึง่ครอบคลมุหวัข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ายประกาศนี ้ เพื่อให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป
 ๒. ให้สถาบนัอดุมศกึษาดำาเนนิการพฒันา/ปรบัปรงุรายละเอยีดของหลกัสตูร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธี ดังนี้
  ๒.๑ ใช้ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุสิาขา/สาขาวชิา 
ของระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
  ๒.๒ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุรายละเอยีดของหลกัสตูร 
กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับ
คุณวุฒินั้น 
 ๓. ให้สถาบนัอดุมศกึษาจดัทำารายละเอยีดของหลกัสตูร รายละเอยีดของรายวชิา 
และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ให้ชดัเจน โดยครอบคลมุหัวข้อต่าง ๆ  
ตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ท้ายประกาศนี้ 
 ๔.  ให้สภาสถาบนัอดุมศึกษากำาหนดระบบและกลไกของการจดัทำารายละเอยีด 
ของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทำาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
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 ๕. ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให ้
เปิดสอน แล้วให้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่
สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 
 ๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ 
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ทีก่ำาหนดในมาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศ 
มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวชิาของระดับคณุวุฒนิัน้ ๆ  และธำารงไว้ซึง่คณุภาพมาตรฐาน 
ดังกล่าว โดยดำาเนินการ ดังนี้
  ๖.๑ พฒันาอาจารย์ทัง้ด้านวชิาการ วธิกีารสอนและวธิกีารวดัผลอย่างต่อเนือ่ง
  ๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอ 
อย่างมคีณุภาพ รวมทัง้อาจประสานกบัสถาบนัอดุมศึกษาและ/หรอืหน่วยงานอืน่ เพื่อใช้ 
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  ๖.๓ จดัให้มกีารประเมินผลการเรียนรูข้องนกัศกึษาท่ีครอบคลมุมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ตามที่กำาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ
  ๖.๔ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อ 
ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลำาดับที่แนบท้ายประกาศนี้
  ๖.๕ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งและ 
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา 
  ๖.๖ ประเมินหลกัสตูรเพือ่พัฒนาอย่างต่อเนือ่งอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
 ๗. ให้สถาบนัอดุมศึกษาประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร  โดยดำาเนินการดังนี้
  ๗.๑ กำาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดำาเนินการ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๗.๒ ดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพ 
ภายในของหลักสูตร
  ๗.๓ รายงานผลการดำาเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และสาธารณะ 
  ๗.๔ นำาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย 
อยู่เสมอ 
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 ๘. ให้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิเมือ่สถาบนั 
อดุมศกึษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึง่ระยะเวลาของหลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ต่อไปนี้
  ๘.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอน 
และได้แจ้งสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัทราบภายใน ๓๐ วันนบัแต่สภาสถาบนั 
อุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
  ๘.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตวับ่งชีท้ีก่ำาหนดไว้ในรายละเอยีด 
ของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับ 
ดีขึน้ไปต่อเนือ่งกนั ๒ ปี นบัตัง้แต่เปิดสอนหลกัสตูรทีไ่ด้พฒันาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว ้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
ได้กำาหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้อง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กำาหนดจึงจะได้รับ 
การเผยแพร่กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปีหรือน้อยกว่าให้พิจารณา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
  ๘.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดำาเนินการ 
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำาหนดจากผลการประเมินต่อไป
  ๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง 
กำากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
สาขาวิชาน้ันกำาหนดทกุปีหลงัจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมนิ 
คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่กำาหนดให้สำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอน 
การเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๙. คณะกรรมการการอดุมศึกษาจะติดตามการดำาเนนิการตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีท่ีพบว่าไม่เป็นไปตามแนวทาง 
ที่กำาหนด ให้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 ๑๐. ขั้นตอนการดำาเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสาร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติ 
ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 ตามทีไ่ด้มปีระกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบ 
มาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัด 
การเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี 
คณุภาพ ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการนำาไปปฏบิติัตามประกาศดงักล่าว คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จงึกำาหนดแนวทางการปฏบิตัใินการจดัทำารายละเอียดของรายวชิา รายละเอยีดประสบการณ์ 
ภาคสนาม รายงานผลการดำาเนนิการของรายวชิา รายงานผลการดำาเนนิการของประสบการณ์ 
ภาคสนาม และรายงานผลการดำาเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทำารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำาเนินการของรายวิชา รายงาน 
ผลการดำาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำาเนินการ 
ของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไม่ใช้ตามแบบ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ. ๖ และ 
มคอ.๗ ที่เป็นตัวอย่างตามลำาดับนั้น ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำาระบบเก็บข้อมูล 
รายละเอียดดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อใน มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ 
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจำาเป็น”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 (ศาสตราจารย์วิชัย   ริ้วตระกูล) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ให้สามารถผลติบณัฑติ 
ทีม่คีณุภาพ ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำาไปปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงกำาหนดแนวทางการปฏบิติัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติเพิ่มเติม 
ดังต่อไปนี้
 ๑. ให้ยกเลกิประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง แนวทางการปฏบัิต ิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 ๒. ให้เพ่ิมข้อความไว้ท้ายประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรือ่ง แนวทาง 
การปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒
  “กรณทีีส่ถาบนัอดุมศึกษาใดจะจดัทำารายละเอยีดของรายวชิา รายละเอยีด 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำาเนินการของรายวิชา รายงานผล 
การดำาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำาเนนิการของ 
หลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำาเนินการจัดทำาระบบเก็บข้อมูล 
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ 
โดยสามารถปรับเปล่ียนหัวข ้อรายละเอียดให ้ เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ 
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้คำานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทำา มคอ.๓ มคอ.๔ 
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗” ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ๓. ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำานวน 
๑๒ ตวับ่งชี ้ (ซึง่คณะกรรมการการอดุมศึกษาเคยกำาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เป็นเพียง 
แนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำาหนดตัวบ่งช้ีผลการดำาเนินงาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำาหนดตัวบ่งช้ี 
ผลการดำาเนนิงานทีใ่ช้ในการติดตาม ประเมนิและรายงานคณุภาพของหลักสูตรประจำาป ี
ที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑ - ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต 
บัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่าง 
ที่สถาบันอุดมศึกษายังไม ่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ ใหม่ได ้แล ้วเสร็จ ให้ใช ้
ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กำาหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิม 
ก็สามารถกระทำาได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ ่งชี้ ใหม ่  ให ้นำาเสนอสำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
 ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
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 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่เป็นเครือ่งมอืให้สถาบันอุดมศกึษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการจดัการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการผลติบณัฑติให้มคีณุภาพอย่างเป็นรปูธรรม 
โดยกำาหนดปัจจัยสู ่ความสำาเร็จที่เป็นวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ประกอบด้วยแนวทางการออกแบบหลกัสตูร รายวิชา กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
และการรายงานผลการดำาเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสำาหรับการปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน รายละเอียดปรากฏ 
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 
 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระและมีหลักในการกำาหนดรายละเอียดของ 
การบริหารและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
จึงกำาหนดเฉพาะเจตนารมณ์ที่ควรคำานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ตลอดจนการรายงานผลการดำาเนินการของรายวิชาและหลักสูตร ไว้ในเอกสาร มคอ. 
๓ – ๗ ดังต่อไปนี้

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา
 รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) หมายถงึ ข้อมลูเก่ียวกับ 
แนวทางการบรหิารจัดการของแต่ละรายวชิาเพือ่ให้การจดัการเรียนการสอนสอดคล้อง 
และเป็นไปตามผลการเรียนรู้ ที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแต่ละ 
รายวิชาจะกำาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและเน้ือหาความรู้ในรายวิชา 
แนวทางการปลกูฝังผลการเรยีนรู ้ทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนคณุลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษา 
จะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกำาหนด 
แผนการสอน ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรยีน วธิกีารเรยีน การสอน การวดัและประเมนิผล 
ในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็นต่อการเรียนรู้ 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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การทวนสอบผลสมัฤทธิผ์ลการเรียนรูข้องนกัศกึษา การประเมนิรายวชิา และกระบวนการ
ปรับปรุง

มคอ. ๔  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 
หมายถงึ ข้อมลูเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารจดัการในรายวชิาหรอืกจิกรรมทีน่กัศึกษาจะต้อง 
ออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึง่จะต้องวางแผนให้สอดคล้องและ 
เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกำาหนดไว้อย่างชัดเจนถึง 
จุดมุ่งหมายและรายละเอียดของการดำาเนินการของกิจกรรมน้ัน ๆ ตลอดจนความรู ้
ความเข้าใจทีน่กัศึกษา จะได้รบัจากการออกฝึก มกีารกำาหนดกระบวนการ หรอืวธิกีาร 
ในการปลกูฝังผลการเรียนรู ้ทกัษะต่าง ๆ  ตลอดจนคุณลกัษณะอืน่ ๆ  ทีนั่กศกึษาจะได้รบั 
การพฒันาให้ประสบความสำาเรจ็ตามจุดมุง่หมาย รวมทัง้เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
นกัศกึษา และการประเมนิการดำาเนนิการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ. ๕   รายงานผลการดำาเนินการของรายวิชา
 รายงานผลการดำาเนนิการของรายวิชา (Course Report) หมายถงึ รายงานผล 
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับ 
ภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในวชิานัน้ ๆ  ว่าได้ดำาเนินการสอนอย่างครอบคลมุ 
และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไป 
ตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียน 
ของนักศึกษา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จำานวนนักศึกษา 
ต้ังแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอำานวยความสะดวก 
การวิเคราะห์ผลการประเมนิรายวชิาของนกัศกึษา/หวัหน้าภาคหรอืผูป้ระเมินภายนอก 
รวมทั้งการสำารวจความคิดเห็นของผู ้ใช้บัณฑิตการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

มคอ. ๖  รายงานผลการดำาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
 รายงานผลการดำาเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience 
Report) หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ว่าได ้
บรรลุผลการเรียนรู ้ตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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การฝึกงานออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานน้ีจะครอบคลุม 
ถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต้ังแต่เร่ิมจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
และสิง่อำานวยความสะดวก การวเิคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนกัศกึษา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง 

มคอ. ๗  รายงานผลการดำาเนินการของหลักสูตร 
 การรายงานผลการดำาเนนิการของหลกัสตูร (Programme Report) หมายถึง 
การรายงานผลประจำาปีการศกึษาโดยผูป้ระสานงานหลกัสตูรหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษา 
ท่ีเรยีนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบนัที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอน 
ในมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละด้าน การเทยีบเคียงผลการดำาเนนิการกบัมาตรฐานอืน่ ๆ 
ทีม่สีรปุผลการประเมินหลกัสตูรจากความเหน็ของผูส้ำาเรจ็การศึกษา ผูใ้ช้บณัฑติ ตลอดจน 
ข้อเสนอในการวางแผนและพฒันา รวมทัง้แผนปฏบิตักิารในการพัฒนาคณาจารย์และ 
บคุลากรท่ีเกีย่วข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยงัหวัหน้าภาควชิา/คณบด ีและใช้เป็น 
ข้อมลูในการศึกษาด้วยตนเองเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรเป็นระยะ ๆ และเป็นข้อมลู 
ในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย
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 เพ่ืออนวุติัให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
 อาศัยความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๒  
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารนีเ้รยีกว่า “มาตรฐานคณุวฒิุระดบัปรญิญาตร ี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
 ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และ 
ให้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป
  สำาหรบัสถาบนัอดุมศกึษาใดท่ีเปิดสอนหลกัสตูรนีอ้ยูแ่ล้ว จะต้องปรบัปรงุ 
หลกัสตูรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 ๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจำาเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากประกาศนี้  ให ้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
ที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 จุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ ์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์

พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๑๗๑  ง
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๒

 โดยทีเ่ป็นการสมควรกำาหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาให้สถาบนั 
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
พยาบาลศาสตร์ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระดับ 
ปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งให้มมีาตรฐานเทยีบเคยีงกนั 
ได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากลและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
 ๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต ่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  สำาหรับสถาบนัอุดมศกึษาใดทีเ่ปิดสอนหลักสตูรน้ีอยู่แล้ว จะต้องปรับปรุง 
หลกัสตูรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 ๔. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจำาเป็นต้องปฏิบัต ิ
นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 จุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ ์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

๑๑  มกราคม  ๒๕๕๓เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๓  ง
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒

 โดยทีเ่ป็นการสมควรกำาหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาให้สถาบนั 
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจสิตกิส์ และเพือ่ประโยชน์ในการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบั 
ปรญิญาตรี สาขาโลจสิตกิส์ ของสถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งให้มมีาตรฐานเทยีบเคยีงกนัได้ 
ท้ังในระดบัชาตแิละระดบัสากล  และสอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบัข้อ ๕ ของประกาศ 
กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศนี ้ เรยีกว่า “ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
 ๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต ่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  สำาหรับสถาบันอดุมศกึษาใดทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรน้ีอยู่แล้ว จะต้องปรับปรุง 
หลักสตูรให้เป็นไปตามประกาศนีภ้ายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ๓. ให้มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาโลจสิตกิส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปตาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศ
 ๔. ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามประกาศนี ้ หรือมคีวามจำาเป็นต้องปฏบัิติ 
นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ 
พจิารณา และให้ถือคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการการอดุมศกึษาน้ันเป็นทีส่ดุ

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 จุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ ์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

๒๙  เมษายน  ๒๕๕๓เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๕๔  ง
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 โดยทีเ่ป็นการสมควรกำาหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาให้สถาบนั 
อดุมศกึษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม และเพือ่ประโยชน์ในการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
ระดบัปริญญาตร ี สาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม ของสถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่ง 
ให้มมีาตรฐานเทยีบเคยีงกันได้ทัง้ในระดับชาติและระดับสากลและสอดคล้องกบัประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ 
บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบัข้อ ๕ ของประกาศกระทรวง 
ศกึษาธิการ เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศกึษาในการประชมุ
ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๕๒ เมือ่วนัที ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จงึออกประกาศไว้ดงัต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓”
 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดบั 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และเอกชน และให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา เป็นต้นไป
 สำาหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่แล้ว จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ข้อ ๓ ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและ 
การโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจำาเป็นต้อง 
ปฏิบัตินอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทีจ่ะพจิารณา และให้ถือคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการการอุดมศกึษาน้ันเป็นทีส่ดุ

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ชินวรณ์   บุณยเกียรติ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๗๗  ง
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 โดยทีเ่ป็นการสมควรกำาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศกึษา ให้สถาบนั 
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
วิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดบัปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ ของสถาบันอดุมศกึษาทุกแห่งให้มีมาตรฐาน 
เทียบเคียงกันได ้ทั้งในระดับชาติและระดับสากลและสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓”
 ๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  สำาหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใดทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรน้ีอยูแ่ล้ว จะต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ๓. ให้มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 ๔. ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามประกาศนี ้ หรือมคีวามจำาเป็นต้องปฏบัิติ 
นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ท่ีจะพจิารณา และให้ถอืคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการการอดุมศึกษานัน้เป็นทีส่ดุ

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ชินวรณ์   บุณยเกียรติ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๑๒๖  ง
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 โดยทีเ่ป็นการสมควรกำาหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาให้สถาบนั 
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบญัช ีและเพือ่ประโยชน์ในการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบั 
ปริญญาตร ีสาขาวชิาการบญัชี ของสถาบนัอุดมศึกษาทกุแห่งให้มมีาตรฐานเทยีบเคยีงกนัได้ 
ทั้งในระดับชาติและระดับสากลและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง 
กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ๑. ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓”
 ๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต ่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  สำาหรับสถาบนัอุดมศกึษาใดทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนีอ้ยูแ่ล้ว จะต้องปรบัปรงุ 
หลกัสตูรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 ๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจำาเป็นต้องปฏิบัต ิ
นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทีจ่ะพจิารณา และให้ถือคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการการอุดมศกึษาน้ันเป็นทีส่ดุ

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ชินวรณ์   บุณยเกียรต ิ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๑๔๑  ง
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 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดใหจ้ัดทำามาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา 
เพื่อให ้สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ 
คณุวฒุมิมีาตรฐานใกล้เคียงกนั กรณจีงึจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคณุวฒุริะดับปริญญาตรี 
สาขาครศุาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสตูรห้าปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖  
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการ 
ประชมุ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๔ เมือ่วนัที ่๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจดัการศกึษาหลักสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตร์และสาขา 
ศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรห้าปี) ต้องมมีาตรฐานไม่ตำา่กว่า “มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)”
 ข้อ ๒ การจดัทำาหลกัสตูรหรือปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 
และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสตูรห้าปี) ต้องมุง่ให้เกดิมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ 
โดยมหีลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดบัปรญิญาตร ี สาขาครศุาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสตูรห้าปี) ที่แนบท้าย
ประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบนัอดุมศกึษาใด จดัการศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขา 
ครุศาสตร์หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บงัคบั 
ต้องปรบัปรงุหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ี สาขาครศุาสตร์และ 
สาขาศึกษาศาสตร์ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ชินวรณ์   บุณยเกียรติ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔เล่ม  ๑๒๘  ตอนพิเศษ  ๖๒  ง
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  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จดัทำามาตรฐานคณุวฒุสิาขาหรือสาขาวิชา 
เ พ่ือ ให ้สถาบันอุดม ศึกษานำ า ไป จัดทำ าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
จดัการเรยีนการสอน เพือ่ให้คณุภาพของบณัฑติในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ 
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทย ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชมุครัง้ที ่ ๙/๒๕๕๔ เมือ่วนัที ่
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี สาขาวชิาภาษาไทย ต้องม ี
มาตรฐานไม่ตำา่กว่า “มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
วิชาภาษาไทย ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจดัการเรียนการสอน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ี
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาภาษาไทย อยูใ่นวนัทีป่ระกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบั ต้องปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นไป 
ตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 วรวัจน์    เอื้ออภิญญกุล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๓  มีนาคม ๒๕๕๕เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๕๔  ง
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  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒  กำาหนดให้จดัทำามาตรฐานคณุวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา 
เพื่อให ้สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ 
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จงึจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตรี 
สาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาดงักล่าวอาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่
๙/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยม ี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 วรวัจน์    เอื้ออภิญญกุล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๕๔  ง
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  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จดัทำามาตรฐานคณุวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา 
เพ่ือให ้สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ 
คณุวฒุมิมีาตรฐานใกล้เคยีงกนั จงึจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาดงักล่าว อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัิ 
ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 
๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี สาขาการแพทย์แผนไทย 
ประยุกต์ ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยม ี
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปรญิญาตร ีสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีแ่นบท้ายประกาศน้ี
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 วรวัจน์    เอื้ออภิญญกุล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๕๔  ง
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  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จดัทำามาตรฐานคณุวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา 
เพ่ือให ้สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ 
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บณัฑติศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ง 
พระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ 
ประชุมครัง้ที ่๙/๒๕๕๔ เมือ่วนัที ่๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึออกประกาศไว้ดงัต่อไปน้ี
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยม ี
หลักสตูร การจดัการเรียนการสอน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบั 
บณัฑติศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีแ่นบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 วรวัจน์    เอื้ออภิญญกุล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๕๔  ง
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ราชกิจจานุเบกษา ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๗๔  ง

  ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล ้เคียงกัน จึงจำาเป ็นต ้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา 
พยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร ์
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา 
พยาบาลศาสตร์ ต้องมุ ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ อยู ่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ศาสตราจารย์สุชาติ   ธาดาธำารงเวช 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
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ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๒  ง

  ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
กายภาพบำาบัด ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อ 
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำาบัด 
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำาบัด 
พ.ศ. ๒๕๕๖”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 
กายภาพบำาบัด ต้องมุ ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชากายภาพบำาบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชากายภาพบำาบัด อยู่ในวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 จาตุรนต์   ฉายแสง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำาบัด พ.ศ. ๒๕๕๖
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ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๒  ง

  ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
กายภาพบำาบัด ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัย 
อำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย 
คำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำาบัด 
ต้องมมีาตรฐานไม่ตำา่กว่า “มาตรฐานคณุวฒุริะดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิากายภาพบำาบดั 
พ.ศ. ๒๕๕๖”
 ข้อ ๒ การจดัทำาหลกัสตูรหรอืปรบัปรงุหลักสตูรระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิา 
กายภาพบำาบัด ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชากายภาพบำาบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชากายภาพบำาบัด อยู่ในวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จาตุรนต์   ฉายแสง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำาบัด 

พ.ศ. ๒๕๕๖
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ราชกิจจานุเบกษา ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗เล่ม  ๑๓๑  ตอนพิเศษ  ๒๒๓  ง

  ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
ทันตแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที ่
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจดัการศึกษาหลกัสตูรระดับปริญญาตร ี สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ 
ต้องมมีาตรฐานไม่ตำา่กว่า “มาตรฐานคุณวฒุริะดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
ทันตแพทยศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๗

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   สุทธศรี   วงษ์สมาน
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ราชกิจจานุเบกษา ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๕๒  ง

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศึกษา ในการประชมุครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เมือ่วนัท่ี 
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ต้องมุ ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พลเรือเอก ณรงค์   พิพัฒนาศัย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๗
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ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๑๗๐  ง

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดับอดุมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธกิาร โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการประชุม ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจดัการศึกษาหลกัสตูรระดับปริญญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
ต้องมมีาตรฐานไม่ตำา่กว่า  “มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบนัอดุมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี สาขาวชิา 
รฐัประศาสนศาสตร์ อยู่ในวนัท่ีประกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบั ต้องปรบัปรงุหลกัสตูรให้เป็นไปตาม 
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 พลเรือเอก ณรงค์   พิพัฒนาศัย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘
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ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๑๗๐  ง

 ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้ 
สถาบันอุดมศึกษา นำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต ในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธิการโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการประชุม ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำา่กว่า “มาตรฐานคณุวฒุริะดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
รฐัประศาสนศาสตร์ ต้องมุง่ให้เกดิมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ โดยมหีลกัสตูร การจดั 
การเรียนการสอน และองค์ประกอบอืน่ ๆ  ตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบับัณฑิตศกึษา สาขาวชิา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พลเรือเอก ณรงค์   พิพัฒนาศัย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘
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ราชกิจจานุเบกษา ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๗  ง

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
(หลกัสตูรหกปี) ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติดังกล่าว
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธิการโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการประชุม ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี
 ข้อ ๑ การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดับปรญิญาตร ีสาขาเภสชัศาสตร์ (หลกัสตูร 
หกปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี)”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมี 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) อยู ่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี)
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ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๒๖  ง

 ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้ 
สถาบนัอดุมศึกษานำาไปจดัทำาหลกัสตูรหรอืปรบัปรงุหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน 
เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา 
ศลิปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษา สาขาศลิปกรรมศาสตร์ 
ต้องมมีาตรฐานไม่ตำา่กว่า “มาตรฐานคุณวฒิุระดับบณัฑิตศกึษา สาขาศลิปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา 
ศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิต
ศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วนัที ่๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พลเอก ดาว์พงษ์  รตันสวุรรณ 
 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๒๖  ง

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื่อให ้สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ 
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธกิารโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศึกษา ในการประชุม ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
ศิลปกรรมศาสตร์ อยูใ่นวนัทีป่ระกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบัต้องปรบัปรงุหลกัสตูร ให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙เล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ  ๒๕๘  ง

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคยีงกนั จงึจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม ต้องมมีาตรฐานไม่ตำา่กว่า “มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙”
  ข้อ ๒ การจดัทำาหลกัสตูรหรอืปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ต้องมุง่ให้เกดิมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบัณฑิต โดยมหีลกัสตูร 
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรอืมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบัิตินอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพนิิจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๙
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ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๗๗  ง

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำาหนดให้จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให ้
สถาบันอุดมศึกษานำาไปจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกัน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ต้องมี 
มาตรฐานไม่ตำ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐”
 ข้อ ๒ การจัดทำาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา 
เทคโนโลยี ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัด 
การเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายประกาศนี้
 ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลย ีอยูใ่นวนัทีป่ระกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบั ต้องปรบัปรงุหลกัสตูรให้เป็นไปตาม 
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ข้อ ๔ ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมคีวามจำาเป็น 
ต้องปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
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ที่  ศธ  0506(2)/  ว 569

                         18 เมษายน 2549

เรื่อง การกำาหนดจำานวนอาจารย์ประจำาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน
อ้างถึง 1. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั อนปุรญิญา 
  พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
 2. ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตร ี
  พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
 3. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา
  พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
 4. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่อ้างถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธกิาร โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
สำาหรับจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำาหลักสูตรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษานั้น
  เพ่ือให้การกำากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น คณะกรรมการ 
การอดุมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 จงึเหน็สมควร 
กำาหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัจำานวนอาจารย์ประจำาหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ไว้ดังต่อไปนี้

สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
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สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

 1. อาจารย์ประจำาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิต 
ศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กำาหนดเรื่องจำานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 แล้ว ในกรณทีีส่ถาบนัอดุมศึกษา 
ได้กำาหนดให้อาจารย์ประจำาผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำาหนดให้อาจารย์ประจำาผู ้น้ันเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
ที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น 
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำาอยู่แล้ว
 2. สำาหรับอาจารย์ประจำาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือ 
จากการทีไ่ด้กำาหนดเร่ืองจำานวนและคณุวฒุอิาจารย์ประจำาหลกัสตูรไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล้ว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำาหนดให ้
อาจารย์ประจำาผู ้ใดเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกำาหนดให้อาจารย์ประจำาผู้นั้น 
เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
ได้อีก 1 หลักสูตร

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)              ภาวิช ทองโรจน์
 (ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์)
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กรรมการและเลขานุการ
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและเทียบคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 0-2610-5380-2
โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530







สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

328 ถนนศร�อยุธยา เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 66 (2) 610 5372 โทรสาร 66 (2) 354 5530, 66 (2) 354 5491

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm

เกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. 2558
และเกณฑ�มาตรฐานที่เกี่ยวข�อง

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
 กรกฎาคม 2560
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