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คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าทีห่ ลักส�ำคัญประการหนึง่ คือการพิจารณา
เสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา จึงได้จดั ท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล
หนั ง สื อ “เกณฑ์ ม าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ได้รวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม
และรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปได้รับรู้รับทราบ
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหวั ง เป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง”
ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่จดั การศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

(นายสุภัทร จ�ำปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิด
และดำ�เนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำ�เนินการหลักสูตร
ระดับปริญญา ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำ�หนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑๒ กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๔ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบัน
อุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๖ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๗ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
๑๘ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
๑๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๐ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๑ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)
๓๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๓๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำ�บัด พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำ�บัด พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตรหกปี)
๔๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๖ หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549
เรื่อง การกำ�หนดจำ�นวนอาจารย์ประจำ�หลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ ก�ำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษา
เพือ่ ใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
		 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผูม้ คี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส�ำนึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้
๑.๑ บัณฑิตมีความรู้ ความเชีย่ วชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้าง
และประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั งิ านและสร้างงานเพือ่ พัฒนาสังคม
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๑.๒ บัณฑิตมีจิตส�ำนึก ด�ำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษา
สุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
		 มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของ
การอุดมศึกษาอย่างมีดลุ ยภาพ
		 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
			 มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยค�ำนึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
		 ตัวบ่งชี้
		 (๑) มี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
		 (๒) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัด
การศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
		 (๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
		 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
			 การด�ำเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทัง้ ๔ ด้าน อย่างมีดลุ ยภาพ
โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการ
จัดการความรู้
ตัวบ่งชี้
(๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการทีห่ ลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเอง
ตามสภาพจริง ใช้การวิจยั เป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน การสอน
(๒) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยาย
พรมแดนความรูแ้ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ชือ่ มโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อมตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
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สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(๓) มีการให้บริการวิชาการทีท่ นั สมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของสั ง คมตามระดั บ ความเชี่ ย วชาญของประเภทสถาบั น มี ก ารประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
(๔) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจและความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย
มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ
๓. มาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คมฐานความรู ้ และสั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้
		 การแสวงหา การสร้างและจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันน�ำ
ไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
๓.๑		 มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
๓.๒		 มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู ้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้ ห ลั ก การวิ จั ย
แบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการ
ประสานความร่วมมือรวมพลังอันน�ำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามทีม่ าตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค�ำนึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
พันธกิจในการจัดตัง้ ทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ไว้ดังต่อไปนี้
๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ ด้าน ดังนี้
๑.๑ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน
			 (๑) ด้านกายภาพ
				 สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส�ำคัญของ
อาคารเรียนทีด่ ี มีหอ้ งครบทุกประเภท พืน้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ทุกประเภทมีจ�ำนวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ จ�ำนวนนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร และจ�ำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พนื้ ทีใ่ ช้สอย
อาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ�ำ
อาคารครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จ�ำนวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
4

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

				 ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ หรือความจ�ำเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
			 (๒) ด้านวิชาการ
				 สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพและความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ด้านวิชาการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิต
บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่า
ผูเ้ รียนจะได้รบั การบริการการศึกษาทีด่ ี สามารถแสวงหาความรูไ้ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สถาบัน
ต้องมีการบริหารวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทัง้ ในด้านการวางแผนรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
			 (๓) ด้านการเงิน
				 สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวม
และงบทีจ่ �ำแนกตามกองทุน มีแผนการเงินทีม่ นั่ คง เป็นหลักประกันได้วา่ สถาบันจะสามารถ
จัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้ สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบัน
มีการจัดท�ำรายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่าย
ที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการน�ำรายได้ไปลงทุนภายใต้
การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ ง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ควบคูไ่ ปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ
			 (๔) ด้านการบริหารจัดการ
				 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ ค่านิยม ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพือ่ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท�ำหน้าที่ก�ำกับ นโยบาย
การด�ำเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สนิ การบริหาร
สวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ก�ำหนดไว้
มีการเผยแพร่ผลการก�ำกับการด�ำเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของ
ผูบ้ ริหารทุกระดับสูป่ ระชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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ที่ประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการ
มีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า
		 ๑.๒ มาตรฐานด้ า นการด�ำเนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน
			 (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต
				 สถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติ
และจ�ำนวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
อย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบันตรงตาม
เป้าหมายทีก่ �ำหนด และจัดให้มขี อ้ สนเทศทีช่ ดั เจนเผยแพร่ตอ่ สาธารณะในเรือ่ งหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
			 (๒) ด้านการวิจัย
				 สถาบันอุดมศึกษามีการด�ำเนินพันธกิจด้านการวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใต้จดุ เน้นเฉพาะ โดยมีการด�ำเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ
มีการบริหารจัดการเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรให้มสี มรรถนะ
ในการท�ำวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท�ำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
สนองยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คม
ได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
			 (๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
				 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ ค รอบคลุ ม
กลุม่ เป้าหมายทัง้ ในวงกว้างและกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ อาจ
ให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทัง้ ในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ
อาทิ การให้ค�ำปรึกษา การศึกษาวิจยั การค้นคว้าเพือ่ แสวงหาค�ำตอบให้กบั สังคม การให้บริการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ต่าง ๆ การจัดให้มกี ารศึกษาต่อเนือ่ ง บริการแก่ประชาชนทัว่ ไป
การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้
บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
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			 (๔) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
				 สถาบันอุดมศึกษามีการด�ำเนินการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศลิ ปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือ
โดยอ้อม เพือ่ ให้ผเู้ รียนและบุคลากรของสถาบันได้รบั การปลูกฝังให้มคี วามรู้ ตระหนักถึง
คุณค่า เกิดความซาบซึง้ และมีสนุ ทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถน�ำไปใช้
เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด�ำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา
และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุม
การด�ำเนินงานด้านนีอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงานด้านการท�ำนุบ�ำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
๒. ประเภทหรือกลุ่มสถาบันที่ก�ำหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
		 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
		 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
		 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
		 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
		 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบันเอง
ตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มที่เลือกไว้ได้
		 กลุ่มสถาบันต่าง ๆ จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง ๑.๑
และ ๑.๒ ที่แตกต่างกันในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ก�ำหนด
		 กลุม่ สถาบันทีก่ �ำหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มสถาบันที่ก�ำหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถิน่ เพือ่ เตรียมก�ำลังคนทีม่ คี วามรูเ้ ข้าสูภ่ าคการผลิตจริง
ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลีย่ นอาชีพพืน้ ฐาน เช่น แรงงานทีอ่ อกจากภาคเกษตร
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน�ำไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจและบุคคล
ในภูมิภาคเพื่อรองรับการด�ำรงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
หมายความถึง สถาบั น ที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เฉพาะทางหรื อ เฉพาะกลุ ่ ม สาขาวิ ช า
ทัง้ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้ ง สาขาวิ ช าชี พ เฉพาะทาง สถาบั น อาจเน้ น การท�ำวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การวิ จั ย
หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเน้นทัง้ สองด้าน รวมทัง้ สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง
ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ�ำแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ
ลักษณะที่ ๑ เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ลักษณะที่ ๒ เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก
หมายความถึ ง สถาบั น ที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยเฉพาะระดั บ
ปริญญาเอก และเน้นการท�ำวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น�ำทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่ใช้
ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา
และเพือ่ ให้การบริหารงานด้านวิชาการด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส�ำหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา
ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ภาคการศึกษาปกติ (๓ ปี) ตามระบบทวิภาค หรือหลักสูตร
ที่เทียบเท่าทุกสาขาวิชา ส�ำหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าเพื่อปรับปรุงใหม่
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
การผลิตบุคลากรให้มคี วามรอบรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นสาขาวิชาทีม่ คี วามจ�ำเป็น
สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
๕. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น
๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ให้ก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
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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 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการศึ ก ษานั้ น รวมทั้ ง รายละเอี ย ดการเที ย บเคี ย งหน่ ว ยกิ ต กั บ ระบบทวิ ภ าค
ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
๖. การคิดหน่วยกิต
		 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๖.๔ การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ใช้เวลาท�ำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗. จ�ำนวนหน่ ว ยกิ ต รวมและระยะเวลาการศึ ก ษา ให้ มี จ�ำนวนหน่ ว ยกิ ต
รวมไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาและไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 ทั้ ง นี้ ให้ นั บ เวลาศึ ก ษาจากวั น ที่ เ ปิ ด ภาคการศึ ก ษาแรกที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษา
ในหลักสูตรนั้น
๘. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ�ำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
		 ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรอบรู้
อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ นื่ และสังคม เป็น
ผูใ้ ฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือ่ ความหมายได้ดี มีคณ
ุ ธรรม
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ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถ
น�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
			 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปในลักษณะจ�ำแนกเป็นรายวิชา
หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้ หาวิชาทีค่ รอบคลุมสาระของกลุม่ วิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
		 ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต หากจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกและ
วิชาโท วิชาเอกต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ�ำนวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
		 ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษาก�ำหนด และให้มจี �ำนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
๓ หน่วยกิต
			 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบั นักศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ทีส่ ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ �ำหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการเทียบโอน ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. จ�ำนวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน และในจ�ำนวนนัน้ ต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ�่ กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวนอย่างน้อย
๑ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ�ำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ�ำเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
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๑๑. การลงทะเบียนเรียน			
		 ๑๑.๑ การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และจะส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
๕ ภาคการศึกษาปกติ
		 ๑๑.๒ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และจะส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ
			
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
			
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ�ำเป็นพิเศษ การลง
ทะเบียนเรียนที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท�ำได้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๑๒. เกณฑ์การวัดผลและการส�ำเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิต
ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร เกณฑ์ขั้นต�่ำของแต่ละรายวิชา และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา
		
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส�ำเร็จการศึกษา
ที่แตกต่างจากนี้ จะต้องก�ำหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
๑๓. ชือ่ ปริญญา ให้ใช้ชอื่ ว่า “อนุปริญญา” อักษรย่อ “อ.” แล้วตามด้วยสาขาวิชา
ต่อท้ายหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าอนุปริญญา และมีระบบการศึกษาแตกต่างไปจากที่ก�ำหนด
ไว้ข้างต้น ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานนี้โดยอนุโลม และหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลา
การศึกษาแตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานนีใ้ ห้ใช้เกณฑ์มาตรฐานนีพ้ จิ ารณา โดยให้อยูใ่ น
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ตามความเหมาะสม
๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก�ำหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรไว้ให้ชดั เจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็นคือ
		 ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร
		 ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
		 ๑๔.๓ การสนับสนุนและการให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษา
		 ๑๔.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
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๑๕. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๑๖. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
ส�ำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการ
และวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่ อ วั น ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง ออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ และ
เอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
		 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
		 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
		 “อาจารย์ประจ�ำ” หมายถึง บุคคลทีด่ �ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
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รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนัน้ ทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลา
		 ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำทีส่ ถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตงั้ แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้
เริม่ บังคับใช้ตอ้ งมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ�ำ
		 “อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขา
วิชาดังกล่าว ทัง้ นี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน
แต่ตอ้ งเป็นหลักสูตรทีอ่ าจารย์ผนู้ นั้ มีคณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตร
		 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ�ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้ำได้ไม่เกิน ๒ คน
		 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�ำ
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
		 มุง่ ให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพทีเ่ ป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบ่ นฐานความเชือ่ ว่า
ก�ำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ตอ่ สังคม และมีศกั ยภาพในการพึง่ พาตนเองบนฐานภูมปิ ญ
ั ญาไทย ภายใต้กรอบ
ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพือ่ น�ำพาประเทศสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล
		 ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตทีเ่ น้นการพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มลี กั ษณะของความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ สามารถด�ำรงตนอยูใ่ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ทีม่ กี ารสือ่ สารแบบไร้พรมแดน มีศกั ยภาพในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณทีก่ �ำหนด สามารถ
สร้างสรรค์งานทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่ง
หลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
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		 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
			 ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ทีม่ งุ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
			 ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึง่ เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรีส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ มุง่ เน้นผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติทเี่ ปิดสอนอยูแ่ ล้ว ให้รองรับศักยภาพของผูเ้ รียน โดยก�ำหนดให้
ผูเ้ รียนได้ศกึ ษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ปิดสอนอยูแ่ ล้ว และสนับสนุนให้ผเู้ รียน
ได้ท�ำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
		 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
		
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร ทีม่ งุ่ ผลิตบัณฑิต
ให้มคี วามรอบรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบตั เิ ชิงเทคนิค
ในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
				
หลักสูตรแบบนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ดั หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) ได้
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
		 		
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) ถือเป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร
ปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ
โดยครบถ้วน และให้ระบุค�ำว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
			 ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นหลักสูตรส�ำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ ารขัน้ สูง โดยใช้หลักสูตรปกติทเี่ ปิดสอนอยูแ่ ล้ว ให้รองรับ
ศักยภาพของผูเ้ รียน โดยก�ำหนดให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ปิดสอน
อยูแ่ ล้ว และท�ำวิจยั ทีล่ มุ่ ลึกหรือได้รบั การฝึกปฏิบตั ขิ นั้ สูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ
				
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบัน
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อุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
		 สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถอื
แนวทางดังนี้
			 ระบบไตรภาค
				 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
				 โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กบั ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบ
ทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
			 ระบบจตุรภาค
				 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
				 โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
		 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
๗. การคิดหน่วยกิต
		 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๗.๔ การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ใช้เวลาท�ำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘. จ�ำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
		 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
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และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี) ให้มจี �ำนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทัง้ นี้ ให้นบั เวลาศึกษา
จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ�ำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
		 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง หมวดวิชาทีเ่ สริมสร้างความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
			 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปในลักษณะจ�ำแนกเป็นรายวิชา
หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้ หาวิชาทีค่ รอบคลุมสาระของกลุม่ วิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วน
ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยให้ มี จ�ำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
			 อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
อาจได้รบั การยกเว้นรายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมือ่ นับ
รวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต
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		 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ�ำนวน
หน่วยกิตรวม ดังนี้
			 ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มจี �ำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
			 ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มี
จ�ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชา
ทางปฏิบตั กิ ารตามทีม่ าตรฐานวิชาชีพก�ำหนด หากไม่มมี าตรฐานวิชาชีพก�ำหนดต้องเรียน
วิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
				
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจ�ำนวนนัน้ ต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่นอ้ ยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
			 ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
			 ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี) ให้มจี �ำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
				
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจจั ด หมวดวิ ช าเฉพาะในลั ก ษณะ
วิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ�ำนวหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณี
ที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ�ำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต และให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
				
ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียน
วิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
		 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ตามทีต่ นเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีโดยให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
			 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ทีส่ ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิต
ที่ ก�ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ การเทียบโอน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอน ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. จ�ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
		 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
			
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
			
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร มีคุณ วุฒิแ ละคุณ สมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน
				
กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ มี วิ ช าเอกมากกว่ า ๑ วิ ช าเอก
ให้จดั อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชา
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
			
กรณีที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ
สรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ�ำนวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
			
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต�่ ำ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี ต�ำแหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
		 		
ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ ป ระจ�ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่าและท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
				
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ
ปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี
ชัว่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชานัน้
		 ๑๐.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร และหลั ก สู ต ร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
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๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
		
ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร ทีเ่ น้น
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
				
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษา หากจ�ำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์การท�ำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
			
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร มีคุณ วุฒิแ ละคุณ สมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน
				
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบตั กิ าร โดยอาจเป็นอาจารย์
ประจ�ำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
				
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษา หากจ�ำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์การท�ำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
				
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จดั
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ทีเ่ ปิดสอนไม่นอ้ ยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
				
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถ
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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จ�ำนวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
			
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒขิ นั้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
				
ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ ป ระจ�ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่า และท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
				
ส�ำหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ ไ ม่ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษา หากจ�ำเป็น บุคลากรทีม่ าจากหน่วยงานนัน้ อาจได้รบั การยกเว้นคุณวุฒิ
ปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การท�ำงานในหน่วยงานแห่งนัน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี
				
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ
ปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี
ชัว่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชานั้น
				
ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ ารทีเ่ น้น
ทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
		 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็น
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
		 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
		 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาค
การศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
22

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาคการศึกษาหนึง่ มีผลการเรียนต�ำ่ กว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและ
ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะส�ำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้
		 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค
การศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่กอ่ น ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึ ก ษาปกติ ส�ำหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ ก ่ อ น ๑๗ ภาค
การศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาค
การศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
			
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
			
หากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจ�ำเป็ น การลง
ทะเบียนเรียนที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท�ำได้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบ
ตามจ�ำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการส�ำเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาก�ำหนด
เกณฑ์ ก ารวั ด ผล เกณฑ์ ขั้ น ต�่ ำ ของแต่ ล ะรายวิ ช า และเกณฑ์ ก ารส�ำเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ �ำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่า
เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
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		 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส�ำเร็จการศึกษาที่แตกต่าง
จากนี้ จะต้องก�ำหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา และอักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก�ำหนดใน
พระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก�ำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา
หรื อ กรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม่ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิชา และอักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชอื่ ปริญญาตามหลักเกณฑ์การก�ำหนด
ชื่อปริญญา ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก�ำหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
		 (๑) การก�ำกับมาตรฐาน
		 (๒) บัณฑิต
		 (๓) นักศึกษา
		 (๔) อาจารย์
		 (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
		 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๖. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี
การประเมินและรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
ทุกรอบ ๕ ปี
๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

24

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
ส�ำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส�ำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาตรี ) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง (การศึ ก ษาหลั ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ทุกสาขาวิชา ส�ำหรับหลักสูตรทีจ่ ะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าทีจ่ ะปรับปรุงใหม่ของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
		 “อาจารย์ประจ�ำ” หมายถึง บุคคลทีด่ �ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนัน้ ทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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		 ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำทีส่ ถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตงั้ แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้
เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ�ำ
		 “อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ซึง่ มีหน้าทีส่ อนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชา
ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
		 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลั ก สู ต รต้ อ งอยู ่ ป ระจ�ำหลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา โดยจะเป็ น
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวทิ ยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้ำได้ไม่เกิน ๒ คน
		 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�ำ
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
		 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มุง่ ให้มคี วามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช�ำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษา
ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
		 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา
ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง
มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ทตี่ นเชีย่ วชาญกับศาสตร์อนื่ ได้อย่างต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณ
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ทางวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ นีใ้ นระดับปริญญาโท มุง่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
สร้างและประยุกต์ใช้ความรูใ้ หม่เพือ่ การพัฒนางานและสังคม ในขณะทีร่ ะดับปริญญาเอก
มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางาน สังคม และประเทศ
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น
๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
		 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค
ให้ถือแนวทาง ดังนี้
			 ระบบไตรภาค
				 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
				 โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กบั ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบ
ทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
			 ระบบจตุรภาค
				 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
				 โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
		 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการศึ ก ษานั้ น รวมทั้ ง รายละเอี ย ดการเที ย บเคี ย งหน่ ว ยกิ ต กั บ ระบบทวิ ภ าค
ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
๗. การคิดหน่วยกิต
		 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
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		 ๗.๔ การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ใช้เวลาท�ำโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
		 ๗.๖ วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาค้ น คว้ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘. โครงสร้างหลักสูตร
		 ๘.๑ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ มี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
		 ๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ท�ำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจก�ำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท�ำกิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบัน
อุดมศึกษาก�ำหนด
แบบ ก ๒ ท�ำวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค ่ า เที ย บได้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า
๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งท�ำ
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
		 ๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ทกี่ อ่ ให้
เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก�ำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท�ำกิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบัน
อุดมศึกษาก�ำหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ �ำเร็จปริญญาโท จะต้องท�ำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
28

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แบบ ๑.๒ ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส�ำเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท�ำ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชา
เพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส�ำเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท�ำ
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส�ำเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท�ำ
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
		ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ �ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		 อนึง่ ผูส้ �ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๑๐. จ�ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
		 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
			
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้
ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
			
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ทีก่ �ำหนดในการพิจารณา
แต่งตัง้ ให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
					
กรณีที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
			
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ
ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
					
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ
ปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมี
ชัว่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชานัน้
					
ส�ำหรั บ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางวิ ช าชี พ
อาจารย์ผสู้ อนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
		 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
			
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี �ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
			
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการ ทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 			
กรณีที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ
สรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวนหรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน
ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ นี นั้
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
			
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ทีส่ อน และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
					
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมี
ชัว่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชานั้น
					
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
		 ๑๐.๓ ปริญญาโท
			
๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้
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บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
			
๑๐.๓.๒ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ตำ�่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี �ำแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คล
ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
					
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถ
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
			
๑๐.๓.๓ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
			
		
๑) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ
ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ตำ�่ ปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
			
			 ๒) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ต้องมีคณ
ุ วุฒิ
และคุณสมบัติ ดังนี้
							 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มทีเ่ ป็นอาจารย์ประจ�ำ
ต้องมีคณ
ุ วุฒแิ ละผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
							 ส�ำหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ่ ว มที่ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ
ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
							 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการตามทีก่ �ำหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
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และประสบการณ์ สู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
			
๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการดังนี้
						 ๑) กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี �ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจยั
		 				 ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
							 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิ ช าการตามที่ ก�ำหนดข้ า งต้ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกจะต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
			
๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒขิ นั้ ตำ�่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
				
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐
ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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		 ๑๐.๔ ปริญญาเอก
			
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขัน้ ตำ�่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี �ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจยั
			
๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๓ คน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถ
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยกว่า
๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
			
๑๐.๔.๓ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
					
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ตามหลั ก เกณฑ์
ทีก่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
			
		
๒) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ต้องมีคณ
ุ วุฒิ
และคุณสมบัติดังนี้
						 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มทีเ่ ป็นอาจารย์ประจ�ำ
ต้องมีคณ
ุ วุฒแิ ละผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
						 ส�ำหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ่ ว มที่ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
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ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
						 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการตามทีก่ �ำหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์สงู มากเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ
			
๑๐.๔.๔ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน รวมไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน ทัง้ นีป้ ระธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดยอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคณ
ุ วุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการดังนี้
						 ๑) กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี �ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
						 ๒) กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
								 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการตามทีก่ �ำหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนัน้ และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
			
๑๐.๔.๕ อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พเิ ศษ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ทีส่ อน และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
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ทีก่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
		
ในกรณีรายวิชาทีส่ อนไม่ใช่วชิ าในสาขาวิชาของหลักสูตร
อนุโลมให้อาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี �ำแหน่งทางวิชาการต�ำ่ กว่า
รองศาสตราจารย์ ท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
		
ทัง้ นี้ อาจารย์พเิ ศษต้องมีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
			 ๑๑.๑		อาจารย์ ป ระจ�ำหลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
						กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
						กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และด�ำรงต�ำแหน่งระดับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ขนึ้ ไป หรือมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อ
ภาคการศึกษา
					กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ�ำนวน
ทีก่ �ำหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
หากมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
			 ๑๑.๒		อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้า
อิ สระของนั กศึ กษาปริ ญ ญาโทได้ไ ม่เ กิน ๑๕ คน
							หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทัง้ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้คิดสัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาที่ท�ำวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ�ำนวนนักศึกษา
ทีค่ น้ คว้าอิสระ ๓ คน แต่ทงั้ นีร้ วมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
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			 ๑๑.๓		อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท�ำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
นัน้ ด้วย
๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
			 ๑๒.๑		ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
			 ๑๒.๒		ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
			 ๑๒.๓		ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
			 ๑๒.๔		ปริญญาเอก จะต้องเป็นผูส้ �ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าทีม่ ผี ลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
			 ๑๓.๑		ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
			 ๑๓.๒		ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
			 ๑๓.๓		ปริญญาเอก ผู้ที่ส�ำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส�ำเร็จปริญญาโทแล้วเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
							การลงทะเบี ย นเรี ย นส�ำหรั บ ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาแบบไม่ เ ต็ ม เวลา
ให้สถาบันอุดมศึกษาก�ำหนดจ�ำนวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ใ ห้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ใ นแต่ ล ะภาค
การศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ�ำนวนหน่วยกิต ทีก่ �ำหนดข้างต้นในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
							หากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจ�ำเป็ น พิ เ ศษ
การลงทะเบียนเรียนทีม่ จี �ำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจท�ำได้ แต่ทงั้ นี้
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
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๑๔. เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
			 ๑๔.๑		ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ต้องเรียน
ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ �ำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
		 ๑๔.๒		 ปริญญาโท
				 ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ ส�ำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
				 ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ �ำหนด
ในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการทีส่ ถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
					
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น�ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
				 ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ �ำหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน
และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมทัง้ เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่าน
การสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง
โดยเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึง่ ของ
รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบั การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ที่สืบค้นได้
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			๑๔.๓ ปริญญาเอก
				 ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท�ำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีส่ ถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่งตัง้ ซึง่ จะต้อง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจ
เข้ารับฟังได้
					
ส�ำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
				 ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ �ำหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิข อท�ำ
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่งตัง้ ซึง่ จะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
					
ส�ำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
		 ๑๕.๑		 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชือ่ สาขาวิชาต่อท้าย
		 ๑๕.๒		 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ให้ใช้ชอื่ ว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้ สูง (Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชัน้ สูง (Higher Grad. Dip.)”
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
		 ๑๕.๓		 ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว
ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้
ก�ำหนดชื่ อ ไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก า หรื อ กรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม่ มี ก ารตรา
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชาให้ใช้
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก�ำหนด
๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทกุ หลักสูตรก�ำหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
		 (๑) การก�ำกับมาตรฐาน
		 (๒) บัณฑิต
		 (๓) นักศึกษา
		 (๔) คณาจารย์
		 (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
		 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การประเมินและรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อน�ำข้อมูล
ทีไ่ ด้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๘.		ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ข อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ส�ำหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง
“แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนีเ้ รียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส�ำหรับหลักสูตรทีเ่ ปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
		 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ให้มมี าตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึน้ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องและก�ำหนดตัวบ่งชี้
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับก�ำหนดให้ใช้ระบบ
ทวิภาคเป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มไิ ด้จ�ำกัดให้สถาบัน
อุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษา
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สามารถจัดการศึกษาระบบอืน่ ได้เช่นกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอืน่ จะต้องแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับระบบการศึกษา
นั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกีย่ วกับการแบ่งภาคการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชา
ภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท�ำโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิต
ระบบทวิภาค
		 อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษาน�ำมาใช้ในการจัด
การศึกษาควรเป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 วิชาศึกษาทัว่ ไปมีเจตนารมณ์เพือ่ เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ โดยให้
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึง้ และสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้น
ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาทีเ่ บ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว
ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนือ่ งหรือรายวิชาขัน้ สูงอีก และไม่ควรน�ำรายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
		 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรอบรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นสาขาวิชาการและวิชาชีพ
ต่าง ๆ ออกมารับใช้สงั คม รวมทัง้ มุง่ เน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ พัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้ หม่
		 ส�ำหรับการผลิตบุคลากรในระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร
และระดับอนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอืน่ เช่น วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิด
สอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนและ
ต้องค�ำนึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานัน้ เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ ค�ำนึงถึงความซำ�้ ซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาทีม่ กี ารเปิดสอนอยูแ่ ล้วในสถาบันอืน่
๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
		 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
การปฏิบตั กิ ารอยูแ่ ล้ว ให้มคี วามรูด้ า้ นวิชาการมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้รบั การฝึกปฏิบตั ขิ นั้ สูง
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เพิม่ เติม ดังนัน้ จึงจัดไว้ในกลุม่ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ ารทีเ่ น้นทักษะ
ด้านการปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ เท่านัน้ เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตจบไปเป็นนักปฏิบตั ิ
		 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
มีสว่ นร่วมกับสถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา
หรือการฝึกงานในสถานประกอบการ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ต่อเนือ่ ง) ให้รบั นักศึกษาทีส่ �ำเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น
		 ในด้านอาจารย์ผสู้ อนจ�ำนวนหนึง่ ต้องเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในทางปฏิบตั มิ าแล้ว
และหากเป็นผูส้ อนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๙. จ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์
		 ๙.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ทัง้ อาจารย์ประจ�ำและอาจารย์พเิ ศษ ต้องมีคณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามทีร่ ะบุในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทกี่ �ำหนด เช่นกัน
			 ทัง้ นี้ อาจารย์ประจ�ำทีส่ ถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตงั้ แต่เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ�ำ
			 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์
ทุกประเภทข้างต้นของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์
ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ
		 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิทกี่ �ำหนด
ไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
สาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก�ำหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขา
วิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education)
		 ๙.๓ คุณสมบัติด้านต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน ตลอดจนอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
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และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ควรเป็นต�ำแหน่งทางวิชาการที่ได้จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ
			 กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงาน
ทางวิชาการหลังส�ำเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้
แต่ทั้งนี้หากจะท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส�ำเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิน้ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิน้ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิน้ ภายใน ๕ ปี
		 ๙.๔ ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ ค�ำว่า “ประสบการณ์
ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การท�ำงานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรอง
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการ
ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว
		 ๙.๕ ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจ�ำ หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้รบั
ปริญญากิตติมศักดิ์หรือมีต�ำแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
หรื อ สู ง มากตามที่ ก�ำหนดในแต่ ล ะระดั บ ปริ ญ ญา โดยให้ พิ จ ารณาจากผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
			 ๙.๖ ส�ำหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบ
การค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์
๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
		 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท�ำข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่าน
ความเห็ น ชอบของสภามหาวิท ยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กร
ภายนอกนั้น ๆ
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องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
การรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษทั เอกชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
		
หากเป็นบริษทั เอกชนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและ
ความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว
		 ๑๐.๒ ภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าว บุคลากรทีม่ าจากองค์กรทีม่ คี วามร่วมมือนัน้
สามารถท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ำและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรได้
			
ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุม่ วิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน
			
บุคลากรทีม่ าจากองค์กรทีม่ คี วามร่วมมือเพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ าจารย์ประจ�ำ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัด
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรนัน้ ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
		 ภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ให้นับรวมจ�ำนวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้องจัดสรรเวลาให้ค�ำปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม
๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ�ำ้ ซ้อน
กับงานของผู้อื่น หรือการจ้างท�ำรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบ
ที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 หากพบว่ามีการคัดลอก การซ�ำ้ ซ้อนกับงานของผูอ้ นื่ หรือมีการจ้างท�ำรายงาน
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงาน
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น
๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน�ำเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
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การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท�ำ
รายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ ด้วย และมีบทความทีม่ าจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย
๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
		 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบ
ท�ำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาค�ำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
		 ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็นผลงานทีช่ ชี้ ดั ได้วา่
สามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
		 ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
		 ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ
และสนับสนุนงานวิจัยของผู้เรียน
		 ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
		 ๑๔.๕ สถาบันทีจ่ ะเปิดสอนควรพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ได้
๑๕. การศึกษาต่อของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
		 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ผูส้ �ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ทัง้ นี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตร
ระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรทีจ่ ะเข้าศึกษา
		 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
		 ๑๕.๓ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี
หรือเทียบเท่าปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
		 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตร
ฉบับที่เสนอส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหา
เมื่อน�ำไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ
๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
		 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบัน
สามารถก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
		 ในกรณีมเี หตุอนั ควรให้เชือ่ ได้วา่ การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก�ำหนด ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด�ำเนินการ
เข้าติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท
๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพือ่ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ผู ้ ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาในสองหลักสูตรทีต่ า่ งกัน แต่มสี ว่ น
สนับสนุนซึง่ กันและกัน ในระยะเวลาเดียวกันได้ โดยอาจใช้เวลาศึกษาสัน้ ลงและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ท�ำให้ผู้ศึกษามีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในศาสตร์สองศาสตร์และ
สามารถเชือ่ มโยงศาสตร์เหล่านัน้ ได้อย่างบูรณาการ เพือ่ ประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาระดับปริญญาโท และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ ง ที่
๓/๒๕๔๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๔๘ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้ออกประกาศกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบปริญญาโท ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
๓. หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา (Dual Master’s Degree
Program) หมายถึง หลักสูตรสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
๔. ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของหลั ก สู ต ร ระบบการจั ด การศึ ก ษา
การคิดหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร การรับและเทียบโอนหน่วยกิต จ�ำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิ ส ระ
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา เกณฑ์การส�ำเร็จ
การศึกษา ชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
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๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์แนวทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. หลักสูตรที่จะน�ำมาจัดการศึกษาแบบควบ ๒ ปริญญา ต้องเป็นหลักสูตร
ที่สถาบันเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร
๖. สถาบันทีจ่ ดั การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ต้องก�ำหนด
วิชาเฉพาะ และวิชาแกนที่จะใช้ร่วมกันระหว่างสองหลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งจ�ำนวนวิชา
และจ�ำนวนหน่วยกิต
๗. ผู ้ ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นตามแผนการศึ ก ษาที่ ก�ำหนดไว้ ใ นแต่ ล ะ
หลักสูตร ซึ่งอาจเป็นแผนการศึกษาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้
๘. ผู ้ ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าให้ ค รบถ้ ว นตามที่ ก�ำหนดไว้
ในหลักสูตรทั้งสองกรณีที่มีรายวิชาใช้ร่วมกัน ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านั้นจาก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
๙. ในกรณีทผี่ ศู้ กึ ษาลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษาพร้อมกันทัง้ สองหลักสูตร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งก�ำหนดให้ ชั ด เจนว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิสระ
จะเป็นฉบับเดียวกันหรือเป็นสองฉบับ หากก�ำหนดให้วทิ ยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิ ส ระ
เป็นฉบับเดียวกัน วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนัน้ จะต้องครอบคลุมหรือบูรณาการ
เนื้ อ หาวิ ช าทั้ ง สองหลั ก สู ต ร และจะต้ อ งมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิทยานิพนธ์หลักจาก
ทั้งสองหลักสูตร
๑๐. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพือ่ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน ๒ หลักสูตรทีแ่ ตกต่างกัน แต่มสี ว่ น
สนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกันได้ ซึ่งอาจใช้เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ท�ำให้ผศู้ กึ ษามีความเชีย่ วชาญในศาสตร์ทงั้ ๒ ศาสตร์ และสามารถ
เชื่ อ มโยงศาสตร์ เ หล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี และเพือ่ ให้การบริหารงานด้านวิชาการด�ำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒
ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree
Program) หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน
โดยผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
ข้อ ๔ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิด
หน่วยกิตโครงสร้างหลักสูตร การรับและเทียบโอนหน่วยกิต จ�ำนวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน ระยะเวลาการศึกษา
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๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา การก�ำหนดชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
หลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ หลักสูตรทีจ่ ะน�ำมาจัดการศึกษาแบบควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
ต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร
ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา
ต้องก�ำหนดวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้ และวิชาเฉพาะที่ต้องการให้ศึกษาจากทั้งสอง
หลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งจ�ำนวนวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิต
ข้อ ๗ ผูเ้ ข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาทีก่ �ำหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร ซึ่งอาจเป็นแผนการศึกษาที่ศึกษาต่อเนื่องกันอย่างครบถ้วน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำ�เนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การขอเปิดและด�ำเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ
ส�ำหรับประชาชนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อธ�ำรงไว้
ซึ่งคุณภาพมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การขอเปิดและด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ทไี่ ด้ก�ำหนดไว้แล้วตามประกาศนีห้ รือซึง่ ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดและด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกลจะต้องได้รับการจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ใน
การก�ำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งต้องมีอาคาร สถานที่ บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทางไกล
ข้อ ๕ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ ส�ำหรับหลักสูตรทุกระดับปริญญาและทุกสาขา
วิชาที่สถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งการจัด
การศึกษาต้องมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้กับระบบการศึกษาในระบบชั้นเรียน และต้อง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
ข้อ ๖ ปรัชญาและวัตถุประสงค์
		
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาทางไกลเพือ่ ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ ก�ำหนดให้จดั การศึกษา
ตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
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บุคคลและสังคม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
		
๖.๒ การจัดการศึกษาทางไกล มุง่ เปิดโอกาสและขยายโอกาสให้นกั ศึกษา
และผู้สนใจใฝ่หาความรู้ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ในเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก
ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๗ การขอเปิดและการด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล
		
๗.๑ การขอเปิดด�ำเนินการ
			 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดด�ำเนินการหลักสูตรในระบบ
การศึกษาทางไกล ทัง้ หลักสูตรทีเ่ ปิดด�ำเนินการในระบบชัน้ เรียนอยูแ่ ล้วหรือจะเปิดขึน้ ใหม่
จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหรือหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
		
๗.๒ ความพร้อมและศักยภาพในการเปิดด�ำเนินการ
			 ๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลจะต้องมีคณาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจ�ำ และคณาจารย์พเิ ศษตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
			 ๒) ต้องมีความพร้อมทางด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นอย่างเพียงพอกับการจัดการศึกษาทางไกล
		
๗.๓ การด�ำเนินการหลักสูตรต้องมีการธ�ำรงไว้ซงึ่ คุณภาพมาตรฐาน และ
มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๘ สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาทางไกลจะต้องพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกลให้สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะให้มีเทคโนโลยีและสื่อทั้งสื่อหลัก สื่อเสริม หรือ
สือ่ แบบผสมผสานทีจ่ ะใช้อย่างเพียงพอ เพือ่ เป็นหลักประกันว่านักศึกษาจะได้รบั บริการ
การศึกษาที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาทางไกล จะต้องจัดให้มรี ะบบการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิผลและมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับการจัด
การศึกษาในระบบชั้นเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ข้อ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาทางไกล จะต้องมีระบบการตรวจสอบ
และควบคุมให้ผเู้ รียนต้องเรียน สอบ และท�ำผลงานวิชาการอันเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
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ด้วยตนเอง มีแผนด�ำเนินการทัง้ การสอบประจ�ำภาค และสอบย่อย โดยต้องด�ำเนินการสอบ
ในสถานที่ที่มีผู้คุมสอบที่สามารถตรวจสอบการเข้าสอบด้วยตนเองของนักศึกษาได้
ข้อ ๑๑ หลักสูตรทีจ่ ดั การศึกษาทางไกลทุกหลักสูตรจะต้องก�ำหนดและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ทางไกล ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
		
๑๑.๑ การบริหารหลักสูตร
		
๑๑.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
		
๑๑.๓ การสนับสนุนและการให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษา
		
๑๑.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
					 ให้ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
ข้อ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาทางไกลต้องก�ำหนดและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทางไกล
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ข้อ ๑๓ การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์การขอเปิดและด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
ข้อ ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด�ำเนินการ
ให้มีการก�ำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล
เพื่อให้การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามเจตนารมณ์ และหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศนี้
ข้อ ๑๕ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัตินอกเหนือที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์     ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง แนวปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำ�เนินการ
หลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
เพือ่ อนุวตั ใิ ห้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การขอเปิด
และด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด�ำเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ ค�ำจ�ำกัดความและความหมายที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา
ทางไกล ให้เป็นไปตามนิยามค�ำแนบท้ายประกาศ
ข้อ 2 การขอเปิดหลักสูตร
		
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเปิ ด ด�ำเนิ น การหลั ก สู ต รในระบบ
การศึกษาทางไกล จะต้องจัดท�ำค�ำขอจัดการศึกษาทางไกลตามแบบที่ก�ำหนดท้าย
ประกาศนีแ้ ละเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมตั หิ รือเห็นชอบตามกฎหมาย
ระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ นเปิ ด ด�ำเนิ น การ และแจ้ ง ให้ ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบพร้อมแนบมติสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการด�ำเนินการต่อไป
		
ในกรณีของหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก�ำกับมาตรฐาน
วิชาชีพสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้องค์กรก�ำกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบและรับรอง
ความพร้อมพื้นฐานก่อนเปิดด�ำเนินการ
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ข้อ 3 การพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการเปิดด�ำเนินการหลักสูตร
		
3.1 ในการพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะขอเปิดด�ำเนินการหลักสูตรในระบบการสอนทางไกลต้องพิจารณาในเรื่องการจัด
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจ�ำ
คณาจารย์พเิ ศษ บุคลากรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบการเรียนการสอนทางไกล ก�ำหนดการเปิด
ภาคการศึกษาและหลักสูตร การผลิตชุดการสอนทางไกล การประเมินการเรียนการสอน
การจัดสื่อและอุปกรณ์การศึกษา การจัดโปรแกรมชุดค�ำสัง่ (Software) การจัดห้องสมุด
ทัง้ ห้องสมุดธรรมดาและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่น
ที่มีความจ�ำเป็น
		
3.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องน�ำเสนอข้อมูลเพื่อแสดงความพร้อมในข้อ
3.1 ทั้งหมด
ข้อ 4 วิธีการจัดการศึกษาระบบทางไกล ให้ปฏิบัติดังนี้
		
4.1 สถาบันอุดมศึกษา ต้องก�ำหนดการรับนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลที่เป็นระบบจ�ำกัดรับหรือไม่จ�ำกัดรับให้ชัดเจน
		
4.2 การก�ำหนดการเปิดภาคการศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
		
4.3 โครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องหรือเทียบเคียงกันได้กับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
		
4.4 การสร้างและจัดหารายวิชา ควรอยู่ในรูปชุดการสอนทางไกล
ประกอบด้วย (1) เนือ้ หาสาระและประสบการณ์ (2) กิจกรรม หรืองานทีม่ อบหมายให้ท�ำ
(3) ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ (4) แบบประเมินหรือแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน
หลังเรียน และการสอบประจ�ำภาค
		
4.5 แสดงระบบการติดต่อสื่อสาร และการน�ำเสนอข้อมูลส่วนบุคคล
ส�ำหรับคณาจารย์ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการเรียน
หรือข้อมูลอื่นของนักศึกษา
		
4.6 ให้มีคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาเพื่อวางแผน เตรียมการ
ผลิต หรือจัดหาเนื้อหาสาระ ท�ำการสอน และประเมิน โดยโครงสร้าง องค์ประกอบ
บทบาทหน้าที่และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาให้จัดท�ำเป็น
ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
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ข้อ 5 การด�ำเนินการหลักสูตร
		
เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ คุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ปฏิบัติดังนี้
		
5.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพือ่ ประกัน
คุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดระบบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
และประสบการณ์ ที่นัก ศึก ษาสามารถศึก ษาได้ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยเสนอเป็น
แผนแม่บททางวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
		
5.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษา
ทั้งในด้านคณาจารย์ การผลิตชุดการสอนทางไกล การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารนักศึกษา การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 6 ระบบการศึกษาทางไกล
		
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งก�ำหนดและพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาทางไกล
ให้สมบูรณ์ โดยก�ำหนดองค์ประกอบ กระบวนการและกิจกรรม รวมทั้งสื่อที่จะใช้
อย่างชัดเจน เสนอเป็นแบบจ�ำลองระบบการศึกษาทางไกล เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ 7 สื่อการศึกษาทางไกล
		
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือผสมผสานกัน โดยยึดสื่อหลัก ได้แก่ แบบยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก แบบยึดสื่อ
แพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก หรือแบบยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ หลัก
		
สื่อการศึกษาทางไกล สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตหรือจัดหาสื่อหลัก
และสื่อเสริมให้เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
		
สื่ อ หลั ก ต้ อ งเป็ น สื่ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้ สามารถถ่ า ยทอด
เนื้อหาสาระได้ทุกเรื่อง และบรรจุเนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
		
สื่อเสริม เป็นสื่อที่เสริมสาระให้ชัดเจนหรือเสริมปฏิสัมพันธ์ในระบบ
การศึกษาทางไกล
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องค์ประกอบของสื่อหลักและสื่อเสริม มีดังนี้
		
7.1 ในกรณีทยี่ ดึ สือ่ สิง่ พิมพ์เป็นสือ่ หลัก ให้ประกอบด้วยแนวการศึกษา
หรือแบบฝึกปฏิบัติ (Study Guide/Workbook) ต�ำราเรียนด้วยตนเองและหนังสือ
ชุดความรู้
			 ทั้ ง นี้ ใ ห้ มี สื่ อ เสริ ม ประกอบด้ ว ย สื่ อ โสตทั ศ น์ รายการวิ ท ยุ
กระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต
การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบัติในสถานการณ์
เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จ�ำลอง และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
		
7.2 ในกรณีที่ยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก ให้ประกอบด้วย
รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อแพร่เสียงและภาพทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพร่เสียงและภาพ
ตามสาย เพือ่ การเรียนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ผา่ นจอภาพ (OSI-On Screen Interactive)
เป็นรายการเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งที่เป็นรายการสด
แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ห รื อ การบั น ทึ ก เสี ย งหรื อ ภาพไว้ ล ่ ว งหน้ า มี ก ารออกแบบรายการ
ที่ จ ะช่ ว ยท�ำให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ เ ที ย บได้ กั บ การศึ ก ษา
แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาโดยตรง
			 ทั้งนี้ให้มีสื่อเสริมประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บทเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุม
ทางไกลและการปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จ�ำลอง
และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
		
7.3 ในกรณีที่ยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ให้ใช้วิธีการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (On-line or Off-line) แบบดิจทิ ลั
หรือแอนาลอก (Digital or Analog) แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือ
เข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous/Real-Time)
			 ทัง้ นี้ ให้มสี อื่ เสริมประกอบด้วย สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โสตทัศน์ รายการ
วิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง รายการวิท ยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิว เตอร์ การสอนเสริม
การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เ สมื อ นจริ ง
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ�ำลอง และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
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			 ในการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันอุดมศึกษา ต้องแสดง
ความพร้อมด้านโปรแกรมชุดค�ำสั่ง (Software) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล
โดยพัฒนาระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Learning Management System-LMS)
และพัฒนาระบบจัดการเนือ้ หา (Content Management System-CMS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
			 ระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีองค์ประกอบ (1) โฮมเพจ
(Homepage) (2) การน�ำเสนอเนือ้ หาสาระ (Content Presentation) (3) แหล่งทรัพยากร
(Learning Resources) (4) แหล่งสืบค้นความรูเ้ สริมจากภายนอก (External Resources)
(5) ห้องปฏิบตั กิ ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Laboratory) (6) ศูนย์สอื่ โสตทัศน์ (AV Center)
(7) การประเมิน (Assessment) (8) ป้ายประกาศ (Web board) (9) ห้องสนทนา (Chat
room) (10) การสือ่ สารทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) (11) ค�ำถามพบบ่อย
(Frequently Asked Questions) และ (12) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Profile)
			 สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมทีส่ ามารถบันทึก
รายละเอียดวันและเวลา และช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรม บันทึกรายงานต่อคณาจารย์
ประจ�ำวิชาและคณาจารย์ช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการ และเวลาการเข้าศึกษาอย่างละเอียด
ข้อ 8 ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน
		
8.1 ต้องจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสือ่ หลัก เครือข่ายสือ่ สารด้วยระบบ
เครือข่ายภายในและระบบเครือข่ายที่ให้บริการจากภายนอกให้พร้อมบริการนักศึกษา
อย่างเพียงพอ
			 สถาบันอุดมศึกษาอาจร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานโดยต้องจัดท�ำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อุดมศึกษา
		
8.2 ต้องจัดระบบผลิตหรือจัดหาสือ่ การศึกษาให้เพียงพอต่อการศึกษา
ด้วยตนเอง ประกอบด้วยแผนการเรียน การประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน เนือ้ หาสาระ
การประเมินกิจกรรมระหว่างเรียน การท�ำกิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์ และ
การมอบหมายสั่งงานเพื่อเก็บคะแนน
		
8.3 ต้องจัดให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนการสอนโดยเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ ศึกษาเนือ้ หาสาระจากชุดการสอนทางไกล ศึกษาจากชุดการสอนเสริม ท�ำงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย สืบค้นความรูจ้ ากแหล่งความรูเ้ สริมและฐานข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรึกษาหารือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเผชิญหน้ากับคณาจารย์ประจ�ำวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

59

คณาจารย์ชว่ ยสอน หรือกับนักศึกษาด้วยกันเองในเวลาทีม่ กี ารนัดหมาย ระหว่างการสอน
สัมมนาเสริม หรือประสบการณ์วชิ าชีพและเข้าสอบในสถานที่ที่ก�ำหนด
		
8.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลการจัดบริการนักศึกษาเกี่ยวกับการร่วม
กิจกรรมหลักของนักศึกษาอย่างน้อย 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การสอน สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม
การอบรมเข้ ม หรื อ การอบรมเข้ ม ทั้ ง แบบเผชิ ญ หน้ า และผ่ า นสื่ อ อิเล็กทรอนิกส์
(2) การศึกษาเนือ้ หาสาระในชุดการสอนสือ่ หลัก คือ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ เสริมทางรายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสอนหรือการสัมมนาผ่านดาวเทียมและ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอื่น (3) การประกอบกิจกรรมการเรียน และการท�ำงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
และ (4) การปรึกษาหารือ การส่งค�ำถามถึงคณาจารย์ประจ�ำวิชาและคณาจารย์ชว่ ยสอน
ประจ�ำวิชา
ข้อ 9 ความพร้อมด้านห้องสมุด
		
ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอข้อมูลปัจจุบันและแผนการพัฒนาห้องสมุด
และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับสื่อหลักอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาใช้ประกอบการเรียน อาจจะใช้หอ้ งสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยจัดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอหลักฐานเป็นลายลักษณ์อกั ษร
แสดงความร่วมมือกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อื่น และ/หรือการเข้าเป็นสมาชิกห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา
		
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ควรมีเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ต�ำรา
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ บทคัดย่อออนไลน์ หรือ
ฐานความรู้ในรูปแบบอื่นในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ข้อ 10 การประเมินการเรียนการสอนทางไกล ให้สถาบันอุดมศึกษา ระบุแนวทาง
การประเมินทั้งกระบวนการและประเมินผลลัพธ์ ดังนี้
		
10.1 การประเมินกระบวนการ ต้องครอบคลุมการประเมินก่อนเรียนและ
กิจกรรมระหว่างเรียน ประกอบด้วยการท�ำงานและการส่งงาน การปรึกษาหารือและส่งค�ำถาม
ถึงคณาจารย์ สัดส่วนการประเมินจากการสอบประจ�ำภาคต่อคะแนนเก็บจากการประเมิน
กิจกรรมให้เป็นไปตามลักษณะวิชา โดยมีการก�ำหนดสัดส่วนและการประเมินผลสอบ
ที่เหมาะสม ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและประสบการณ์วิชาชีพ
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ทั้งนี้ สถาบันต้องจัดประสบการณ์วิชาชีพในห้องปฏิบัติการ
หรือสถานการณ์จริงในรูปการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีการท�ำข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร
		
10.2 การประเมินผลลัพธ์ ให้ระบุแนวทางหรือแผนการด�ำเนินการ
ทั้งการสอบประจ�ำภาคและสอบย่อย โดยต้องด�ำเนินการสอบในสถานที่ที่มีผู้คุมสอบ
ที่สามารถตรวจสอบการเข้ามาสอบด้วยตนเองของนักศึกษาได้
ข้อ 11 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
		
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 12 คณาจารย์และบุคลากร
		
ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
คณาจารย์ ป ระจ�ำ คณาจารย์ พิ เ ศษ และคณาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ให้
การเรียนการสอนทางไกลด�ำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
		
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งบุคลากรภายในหรือภายนอกให้ท�ำ
หน้าที่คณาจารย์ช่วยสอนประจ�ำวิชาตามความเหมาะสม
		
บทบาทหน้าทีข่ องคณาจารย์ประจ�ำวิชา คณาจารย์ผชู้ ว่ ยสอนประจ�ำวิชา
และคณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 13 การประกันคุณภาพหลักสูตร
		
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดระบบและประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นระยะ ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง มีรายงานผลต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ต่อสาธารณะและต่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการศึกษาทางไกล
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ 14 การประกันคุณภาพการศึกษา
		
สถาบันอุดมศึกษาต้องก�ำหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีค่ รอบคลุมปัจจัยคุณภาพทัง้ ด้านปัจจัยการน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และตัวบ่งชี้คุณภาพ ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึ ก ษา
ที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกล และการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
		
การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการกระท�ำอย่างต่อเนื่อง มีการ
รายงานผลต่อสภาสถาบัน ต่อสาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อน�ำผล
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การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกล
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ข้อ 15 คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด�ำเนินการให้มกี ารก�ำกับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ให้
การจั ด การศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาทางไกลเป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ตามเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติ ของประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548
(ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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นิยามค�ำแนบท้ายประกาศ
“ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษา
ทีผ่ สู้ อนและผูเ้ รียนอยูห่ า่ งกัน มีการวางแผน เตรียมการ ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์
การบริการ และการประเมิน ผ่านชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสมที่ประกอบด้วย
สื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริ ม ที่ มี สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ แพร่ ภ าพและเสี ย ง หรื อ สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์
เป็นแกนกลาง เพือ่ ให้นกั ศึกษาและผูเ้ รียนสามารถศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เมื่อส�ำเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในระบบชัน้ เรียน
“ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นสือ่ หลัก (Print-Based Distance
Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทีม่ กี ารวางแผน เตรียมการ ด�ำเนินการผลิต
น�ำเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและท�ำการประเมินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ในรูปต�ำราการศึกษาทางไกล คู่มือการศึกษา (Study Guide) หรือแบบฝึกปฏิบัติ
(Workbook) แผนกิจกรรมการศึกษา (Course Bulletin) เอกสารชุดความรู้ (Set Books)
และสารานุกรม (Encyclopedia) เป็นสือ่ หลัก และมีสอื่ เสริมประกอบด้วยสือ่ โสตทัศน์
รายการวิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดเี สียง รายการวิทยุโทรทัศน์ หรือเทปภาพ
หรือซีดีภาพ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Instruction - CAI)
อินเทอร์เนต (Internet) และการสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสมั พันธ์หรือการสอน
เสริมผ่านสื่อ
“ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก (BroadcastBased Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน
เตรียมการด�ำเนินการผลิต น�ำเสนอเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ ให้บริการ และท�ำการ
ประเมินผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์
หรือเทปภาพหรือซีดภี าพ ทีแ่ พร่ภาพแบบตามสาย ไร้สาย หรือผ่านดาวเทียมเป็นสือ่ หลัก
และมี สื่ อ เสริ ม ประกอบด้ ว ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ บทเรี ย นด้วยคอมพิ ว เตอร์
อินเทอร์เนตและการสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสมั พันธ์หรือการสอนเสริมผ่านสือ่
“ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ หลัก (E-Learning Based
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน เตรียมการ
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ด�ำเนินการผลิต น�ำเสนอเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ให้บริการและท�ำการประเมินผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นกลไกขับเคลื่อน ใช้ระบบโทรคมนาคม
สองทางที่ตอบสนองปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผ่านสื่อ
หรื อ เผชิ ญ หน้ า ผสมผสานกั น ทั้ ง ตามสาย (ON Cable/On Line) ตามคลื่นวิทยุ
(Wireless) และไร้ ส าย (Off-Cable/Off Line) โดยจั ด สอนทางอิ น เทอร์ เ นต
การสอนผ่านจอภาพ และช่องทางโทรคมนาคมในรูปแบบอื่น และอาจใช้สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ อ ทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง สื่ อ ทางวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สื่ อ โสตทั ศ น์ การสอนเสริ ม หรื อ
สัมมนาเสริม และการอบรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์เป็นสื่อเสริม
“ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต (Internet-Based Distance
Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการวางแผน
เตรียมการ ด�ำเนินการผลิต น�ำเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและ
ท�ำการประเมินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์เป็นสื่อหลัก และมีสื่อเสริม
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพหรือเทปภาพ การสอนเสริม
หรือสัมมนาเสริมทางเครือข่าย และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเท่าที่จ�ำเป็น
“ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (On-ScreenBased Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีการวางแผน เตรียมการ ด�ำเนินการผลิต น�ำเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์
ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconferencing) การสอนผ่านดาวเทียม (Via Satellite
Instruction) และโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Television) และมีสื่อเสริม
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพ หรือเทปภาพ การสอนเสริม
หรือสัมมนาเสริมทางเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเท่าที่จ�ำเป็น
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ขออนุญาตเปิดสอน
ทางไกล
“ชุ ด การสอนทางไกล” หมายความว่ า ชุ ด การสอนทางไกลที่ ผ ลิ ต ในรู ป
ชุ ด การสอนทางไกลด้ ว ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ชุ ด การสอนทางไกลทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุ โทรทัศน์ ชุดการสอนทางไกลทางอินเทอร์เนต ชุดการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือชุดการสอนด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกำ�หนดชือ่ ปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙
การก�ำหนดชือ่ ปริญญาตามคุณวุฒสิ าขาวิชา ทีแ่ สดงถึงการมีความรูต้ ามหลักการ
พืน้ ฐานของศาสตร์ทคี่ รอบคลุมสาขาวิชา โดยในระดับปริญญาตรีควรก�ำหนดให้มพี นื้ ฐาน
ในสาขาศิ ล ปศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น หลั ก ให้ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ต ามชื่ อ ปริ ญ ญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
เพื่อให้การก�ำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบและสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เห็นสมควรก�ำหนด
หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อปริญญาให้เหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิ ช าและอั กษรย่อส�ำหรับ สาขาวิช าไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก�ำหนด
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ ในกรณีทปี่ ริญญาใดยังมิได้ก�ำหนดชือ่ ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
		
๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙” ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
		
๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อ
ปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
		
๔.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อ
ปริญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
		
๔.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อ
ปริญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒” ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
		
๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อ
ปริญญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
		
๔.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อ
ปริญญา (ฉบับที่ ๖)” ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ประเภทของการก�ำหนดชื่อปริญญา แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๕.๑ ปริญญาประเภทวิชาการ
		
๕.๑.๑ ปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้มีลักษณะ
เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลัก ให้ใช้ชื่อปริญญาว่าศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) และศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (Doctor of Arts)
หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
				
(๑) กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ (Humanities)
					 ๑.๑) สาขาวิ ช าปรั ช ญา ศาสนา เทววิ ท ยา อาทิ
พุทธศาสตร์ พุทธศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ
					 ๑.๒) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาบาลีและสันสกฤต จารึกภาษาไทย การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดี
อังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ
					 ๑.๓) สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี อาทิ
ไทยคดีศึกษา ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
					 ๑.๔) สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ อารยธรรมศึกษา
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

				
(๒) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
					 ๒.๑) สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology) อาทิ จิตวิทยา
สังคม พฤติกรรมศาสตร์
					 ๒.๒) สาขาวิ ช าสั ง คมวิ ท ยา (Sociology) อาทิ
มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา
			 ๕.๑.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทีใ่ ช้ชอื่ ปริญญานีม้ ลี กั ษณะ
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) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
		
		 ๑.๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ (Life Sciences)
อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา กีฏวิทยา
พันธุศาสตร์
		
		 ๑.๒) สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ (Physical
Sciences) อาทิ เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์กายภาพ
สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา
		
		 ๑.๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics
and Statistics) อาทิ คณิตศาสตร์ การวิจัยด�ำเนินงาน สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
		
		 ๑.๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (Computing) อาทิ
วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
		
		
(๒) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (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 ปริญญาตามชือ่ ศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political
Sciences) อาทิ การเมือง การปกครอง นโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) อาทิ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
				
(๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Sciences) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Political Science) และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political
Science) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
				
(๒) สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ (Economics) ให้ ใ ช้ ชื่ อ
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Economics) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Economics)
หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
		
๕.๒ ปริญญาประเภทวิชาชีพ
			 ๕.๒.๑ สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้เน้นการศึกษาในลักษณะของ
ศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การก�ำหนดชือ่ ปริญญาให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ เป็นหลัก
ในทุ ก ระดั บ ปริ ญ ญา (บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ) ส�ำหรั บ ปริ ญ ญาเอก
อาจก�ำหนดชื่อปริญญาเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้ กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
				
(๑) สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด (Physical Therapy) ให้ใช้
ชื่อปริญญาในระดับ ปริญญาตรีว่า กายภาพบ�ำบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical
Therapy) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ�ำบัด)
		
		
(๒) สาขาวิชาการบัญชี (Accountancy) ให้ใช้ชอื่ ปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หรือ (Bachelor of
Accounting) หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) (Bachelor of Business Administration)
(Accountancy) หรือ (Bachelor of Business Administration) (Accounting)
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(๓) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional
Medicine) ให้ใช้ชอื่ ปริญญา ในระดับปริญญาตรีวา่ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (Bachelor of
Thai Traditional Medicine)
					 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ใช้ชอื่ ในระดับ
ปริญญาตรีวา่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional
Medicine)
				
(๔) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ให้ใช้ชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา่ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)
		
		
(๕) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)
ให้ใช้ชอื่ ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่ เทคนิคการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical
Technology)
		
		
(๖) สาขาวิชานิตศิ าสตร์ (Laws) ให้ใช้ชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
		
		
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) ให้ใช้ชอื่
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (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) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) ให้ใช้ชอื่
ปริ ญ ญาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ว ่ า สถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (Bachelor of
Architecture) หรือภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Landscape
Architecture)
				 (๑๑) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้ใช้ชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)
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			 ๕.๒.๒ สาขาวิชาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีระดับชั้นปริญญาตรีเป็น
ปริญญาสูงสุด ให้ใช้ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลักในระดับชั้นปริญญาตรี
ส�ำหรับระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก ให้ใช้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of
Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) ส�ำหรับปริญญาเอก
อาจก�ำหนดชื่ อ ปริ ญ ญาเป็ น ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (Doctor of Philosophy) ได้
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
				
(๑) สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (Dentistry) ให้ใช้ชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)
				
(๒) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) ให้ใช้ชื่อ
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)
ให้ใช้ชอื่ ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary
Medicine)
		
๕.๓ ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
			 ๕.๓.๑ ประเภทกึ่ ง วิ ช าชี พ กลุ ่ ม สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ไ ด้ ก�ำหนดให้ มี
องค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ กฎหมายรองรั บ แต่ เ ป็ น ศาสตร์ ใ นลั ก ษณะเชิ ง วิ ช าชี พ หรื อ กึ่ ง
วิชาชีพ การก�ำหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตามกลุ่มสาขาวิชาที่ก�ำหนด การก�ำหนดชื่อปริญญา
ให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เป็นหลักในทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต) ส�ำหรับปริญญาเอกอาจก�ำหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้
กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้ คือ
			
(๑) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ ให้ใช้ชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีว่า กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Prosthetics and Orthotics)
		
		
(๒) สาขาวิชาการจัดการ (Management) ให้ใช้ชอื่ ปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า การจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management)
			
(๓) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (Music) ให้ใช้ชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีว่า ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music)
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(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) ให้ใช้ชอื่
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่ นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)
		
		
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business
Administration)
		
		
(๖) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration)
ให้ใช้ชอื่ ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public
Administration)
		
		
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (Fine and
Applied Arts) ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine
Arts) หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts)
		
		
(๘) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) ให้ใช้
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social
Work)
		
		
(๙) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science)
ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of
Information Science)
			 ทั้ ง นี้ กรณี จั ด ท�ำหลั ก สู ต รในสาขาวิ ช าประเภทกึ่ ง วิ ช าชี พ
หากสถาบันอุดมศึกษาใด จัดหลักสูตร โดยจัดเนื้อหาเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร์
หรื อ ศาสตร์ บ ริ สุ ท ธิ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้
			 ๕.๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ
		
สาขาวิ ช าที่ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญานี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การน�ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
ให้ใช้ชอื่ ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (Bachelor of Technology) และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต
(Master of Technology) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial
Technology) และอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Industrial Technology)
หรือชือ่ ปริญญาอืน่ ทีแ่ สดงให้เห็นการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พฒ
ั นา
ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๖ ชื่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรย่อปริญญาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ดังต่อไปนี้
ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๑.
๑.๑

ปริญญาประเภทวิชาการ
ปริญญาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๒
ปริญญาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๓
ปริญญาตามชื่อศาสตร์
๑.๓.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๓.๒ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.
ปริญญาประเภทวิชาชีพ
๒.๑
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ
๒.๑.๑ สาขาวิชากายภาพบำ�บัด
กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
กายภาพบำ�บัดมหาบัณฑิต
กายภาพบำ�บัดดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ศศ.บ Bachelor of Arts
ศศ.ม. Master of Arts
ศศ.ด. Doctor of Arts
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

วท.บ. Bachelor of Science
วท.ม. Master of Science
วท.ด. Doctor of Science
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

ร.บ.
ร.ม.
ร.ด.

Bachelor of Political Science
Master of Political Science
Doctor of Political Science
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.ด.

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

Bachelor of Economics
Master of Economics
Doctor of Economics
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

กภ.บ. Bachelor of Physical Therapy
กภ.ม. Master of Physical Therapy
กภ.ด. Doctor of Physical Therapy
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

B.PT.
M.PT.
D.PT.
Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๒.๑.๒ สาขาวิชาการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๓ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

บช.บ. Bachelor of Accountancy
หรือ
Bachelor of Accounting
บช.ม. Master of Accountancy
หรือ
Master of Accounting
บช.ด. Doctor of Accountancy
หรือ
Doctor of Accounting
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

พท.บ. Bachelor of Thai Traditional
Medicine
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
พท.ม. Master of Thai Traditional
Medicine
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบณ
ั ฑิต
พท.ด. Doctor of Thai Traditional
Medicine
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. Doctor of Philosophy
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต พทป.บ. Bachelor of Applied Thai
Traditional Medicine
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
พทป.ม. Master of Applied Thai
มหาบัณฑิต
Traditional Medicine
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
พทป.ด. Doctor of Applied Thai
ดุษฎีบัณฑิต
Traditional Medicine
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. Doctor of Philosophy
๒.๑.๔ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
พจ.บ Bachelor of Traditional Chinese
Medicine
การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต
พจ.ม. Master of Traditional Chinese
Medicine
การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต
พจ.ด. Doctor of Traditional Chinese
Medicine
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. 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 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๒.๑.๕ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทยบัณฑิต
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๖ สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๗ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ทพ.บ. Bachelor of Medical Technology
ทพ.ม. Master of Medical Technology
ทพ.ด. Doctor of Medical Technology
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

น.บ.
น.ม.
น.ด.

Bachelor of Laws
Master of Laws
Doctor of Laws
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

พย.บ. Bachelor of Nursing Science
พย.ม. Master of Nursing Science
พย.ด. Doctor of Nursing Science
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

วศ.บ. Bachelor of Engineering
วศ.ม. Master of Engineering
วศ.ด. Doctor of Engineering
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

ศษ.บ. Bachelor of Education
ศษ.ม. Master of Education
ศษ.ด. Doctor of Education
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

B.Ed.
M.Ed.
Ed.D., D.Ed.

ค.อ.บ. Bachelor of Science
in Industrial Education
หรือ
Bachelor of Science
in Technical Education
ค.อ.ม. Master of Science in
Industrial Education

B.S.Ind.Ed.

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Ph.D.

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

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

หรือ
Master of Science in Technical M.S.Tech.Ed
Education
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต ค.อ.ด. Doctor of Science
D.Ind.Ed.,
in Industrial Education
หรือ
Doctor of Science
D.Tech.Ed.
in Technical Education
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. Doctor of Philosophy
Ph.D.
๒.๑.๑๐ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ. Bachelor of Architecture
B.Arch.
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถ.ม. Master of Architecture
M.Arch.
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถ.ด. Doctor of Architecture
D.Arch.
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. Doctor of Philosophy
Ph.D.
และ
และ
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ. Bachelor of Landscape
B.L.A.
Architecture
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
ภ.สถ.ม. Master of Landscape
M.L.A
มหาบัณฑิต
Architecture
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
ภ.สถ.ด. Doctor of Landscape
D.L.A.
ดุษฎีบัณฑิต
Architecture
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. Doctor of Philosophy
Ph.D.
๒.๑.๑๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ. Bachelor of Public Health
B.P.H.
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ส.ม. Master of Public Health
M.P.H.
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ส.ด. Doctor of Public Health
Dr.P.H.
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. Doctor of Philosophy
Ph.D.
๒.๒
ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ
โดยระดับปริญญาตรี
เป็นปริญญาสูงสุด
๒.๒.๑ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. Doctor of Dental Surgery
D.D.S.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม. Master of Science
M.S.,M.Sc.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด. Doctor of Science
D.S.,D.Sc.
หรือ
หรือ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

75

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๒ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๓ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๔ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๕ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.
ปริญญาประเภทกึง่ วิชาชีพและปฏิบตั กิ าร
๓.๑
ประเภทกึ่งวิชาชีพ
๓.๑.๑ สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

๓.๑.๒
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ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ปร.ด.

Doctor of Philosophy

Ph.D.

ทศ.บ.
วท.ม.
วท.ด.

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

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

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

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

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

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

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.

ปร.ด.
กจ.บ.
กจ.ม.

Bachelor of Management
Master of Management

กอ.ม.

กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

กอ.ด.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Doctor of Veterinary Medicine D.V.M.
Master of Science
M.S.,M.Sc.
Doctor of Science
D.S.,D.Sc.
หรือ
Doctor of Philosophy
Ph.D.

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

กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการบัณฑิต
การจัดการมหาบัณฑิต

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๓.๑.๓

๓.๑.๔

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

๓.๑.๕

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

๓.๑.๖

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

๓.๑.๗

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

กจ.ด. Doctor of Management
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy
ดศ.บ. Bachelor of Music
ดศ.ม. Master of Music
ดศ.ด. Doctor of Music
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy
นศ.บ. Bachelor of
Communication Arts
นศ.ม. Master of
Communication Arts
นศ.ด. Doctor of
Communication Arts
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy
บธ.บ. Bachelor of Business
Administration
บธ.ม. Master of Business
Administration
บธ.ด. Doctor of Business
Administration
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy
รป.บ. Bachelor of Public
Administration
รป.ม. Master of Public
Administration
รป.ด. Doctor of Public
Administration
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทางวิจติ รศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์
ศิลปบัณฑิต
ศล.บ. 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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หรือ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๘ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๙ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๒
ประเภทปฏิบัติการ
๓.๒.๑ เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
๓.๒.๒ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

หรือ
ศป.บ. Bachelor of Fine and Applied
Arts
ศล.ม. Master of Fine Arts
หรือ
ศป.ม. Master of Fine and
Applied Arts
ศล.ด. Doctor of Fine Arts
หรือ
ศป.ด. Doctor of Fine and Applied Arts
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

M.F.A.
D.F.A.
Ph.D.

สส.บ. Bachelor of Social Work
สส.ม. Master of Social Work
สส.ด. Doctor of Social Work
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

สท.บ. Bachelor of Information Science
สท.ม. Master of Information Science
สท.ด. Doctor of Information Science
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

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

ทล.บ. Bachelor of Technology
ทล.ม. Master of Technology
อส.บ. Bachelor of Industrial
Technology
อส.ม. Master of Industrial
Technology

Ph.D.

Ph.D.
B.Tech.
M.Tech.
B.Ind.Tech.
M.Ind.Tech.
.

ข้อ ๗ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องก�ำหนดชื่อปริญญา ที่นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รบั รองและการรับรองวิทยฐานะ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท�ำการสอนเพื่อให้
ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการก�ำหนด
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการรับรอง
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ท�ำการสอนเพื่ อ ให้ ป ริ ญ ญาชั้ น ใดและในสาขาวิ ช าใด
ให้ ยื่ น ค�ำขอต่ อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามแบบที่ เ ลขาธิ ก ารคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาประกาศก�ำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำเนาใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) ส�ำเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว
(๓) หนังสือแสดงมติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีเ่ ห็นชอบให้ขอรับการรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) หลักสูตรการเรียนการสอนในชัน้ ปริญญาและสาขาวิชาทีข่ อรับการรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ข้อ ๔ เมือ่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รบั ค�ำขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามข้อ ๓ แล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ
เมือ่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าค�ำขอหรือเอกสาร
และหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นค�ำขอแก้ไขค�ำขอหรือจัดส่งเอกสาร
และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทีย่ นื่ ค�ำขอไม่ด�ำเนินการตามทีไ่ ด้รบั แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ค�ำขอนัน้ ตกไป
แล้วให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นทราบ
ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าค�ำขอ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการได้รับค�ำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม
ข้อ ๔ แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาค�ำขอและจัดท�ำค�ำแนะน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน
หกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอ และในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้
อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก�ำหนด
ในกรณีทรี่ ฐั มนตรีได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรให้การรับรองหรือไม่รบั รองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใด ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับแจ้งผลการพิจารณาของรัฐมนตรี โดยในกรณีทรี่ ฐั มนตรีเห็นว่าไม่สมควรรับรองให้แจ้ง
เหตุผลพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท�ำการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดต่อไป
ให้ยนื่ ค�ำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ พิจารณาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ ปีแต่ไม่เกินสองปีกอ่ นครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะตามข้อ ๒ วรรคสอง
ในกรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดได้ ยื่ น ค�ำขอภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่งแล้ว แต่การพิจารณาไม่แล้วเสร็จก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ
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ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะในชั้นปริญญาและ
ในสาขาวิชาที่เคยได้รับการรับรองแล้วต่อไป
ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีไ่ ด้รบั การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนอยูใ่ นวันก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับ ให้ได้รบั การรับรองวิทยฐานะในชัน้ ปริญญา
และในสาขาวิชาที่ท�ำการสอนอยู่จนครบระยะเวลาตามที่ได้รับการรับรอง
			
			
			

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การขอให้รับรอง
และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขอให้รบั รองและ
การรั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การขอให้ รั บ รองและการรั บ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้
อย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานการศึกษา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงนี้
“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ข้อ ๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในส่วนงานที่สภา
สถาบันก�ำหนด
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ด้ ว ยวิ ธี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
ทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนตามที่สภาสถาบันก�ำหนดก็ได้
ข้อ ๔ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาในที่ตั้ง
เป็นหลักเว้นแต่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
แก่ผเู้ รียน สถาบันอุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ก็ได้ตามเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
		
(๑) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในที่ตั้งแล้ว
		
(๒) ด�ำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
		
(๓) จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร
		
(๔) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอเช่นเดียวกับการจัด
การศึกษาในที่ตั้ง
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

		
(๕) จัดให้มกี ารให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัด
บริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัด
การศึกษาในที่ตั้ง
		
(๖) จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย
และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
		
(๗) ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสภาสถาบัน
พร้อมทั้งเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
		
(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับรูปแบบ
วิธีการและระยะเวลาจัดการศึกษา พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
		
(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้เ ป็ น ที่ จั ด
การเรียนการสอนหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีสิทธิในการเช่าที่ดินหรือหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ที่ดินหรืออาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดใน (๑)
ข้อ ๖ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้อธิการบดีแจ้งต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไม่ ส ามารถด�ำเนิ น การจั ด การศึ ก ษา
นอกสถานที่ตั้งได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
และในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อเสนอแนะใดให้สถาบันอุดมศึกษา
ปรับปรุงแก้ไข ให้สถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการแล้วเสนอผลการด�ำเนินการนั้นต่อ
สภาสถาบัน และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
ข้อ ๘ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเสนอสภาสถาบั น พิ จ ารณาทบทวนและ
ให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฉบับนี้
ใช้ บั ง คั บ ตามแนวปฏิ บั ติ ข ้ า งต้ น และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาทราบ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่ที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับ เพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์
ในการรักษาไว้ซงึ่ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการบริหารด้านวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษาให้ด�ำเนินการไปได้ดว้ ยดี ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความ ข้อ ๔ (๗) ของกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตาม
ความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติส ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
		๑. สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะจัดการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วน
ของหลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่จัดตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันก่อนการเปิดด�ำเนินการ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะ
บางส่วนของหลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่จัดตั้ง จะต้องมีสถานที่ตั้งหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา
			 ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีสถานที่ตั้งหลักตามที่ระบุไว้
ในข้อก�ำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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๓. ในกรณี ที่ เ ป็ น การเช่ า สถานที่ แ ละอาคารเพื่ อ ด�ำเนิ น การจั ด การศึ ก ษา
นอกสถานที่ตั้งจะต้องไม่เป็นการเช่าช่วงโดยเป็นการด�ำเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบัน
ต้องระบุก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดให้ชัดเจน
			 กรณีทเี่ ป็นความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ เพือ่ ใช้สถานทีแ่ ละอาคารในการจัด
การศึกษา สถาบันต้องได้รับความยินยอมให้ใช้สถานที่และอาคารจากหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้มีอ�ำนาจของหน่วยงานนั้น ๆ
๔. สถานทีแ่ ละอาคารทีใ่ ช้ในการจัดการศึกษา จะต้องมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และมี
สิง่ สนับสนุนทางการศึกษาอย่างเพียงพอเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตงั้ เช่น
ห้องเรียน ห้องท�ำงานของอาจารย์ สถานทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร และอุปกรณ์การศึกษาอันจ�ำเป็น
ต่อการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนห้องสมุด จ�ำนวนหนังสือในสาขาวิชา
ที่เปิดสอน รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชา (กรณีบณ
ั ฑิตศึกษา) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เป็นต้น
๕. สถาบันต้องจัดให้มีบริการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ
การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอืน่ ๆ ทีม่ มี าตรฐานเช่นเดียวกับการจัด
การศึกษาในสถานที่ตั้ง และต้องแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบริการเหล่านั้นด้วย
		๖. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้
เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว
๗. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร
สถาบันต้องจัดหาอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอี ก ชุ ด หนึ่ ง
ที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับในสถานที่ตั้ง โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
๘. กรณี ที่ ส ถาบั น ประสงค์ จ ะจั ด การเรี ย นการสอนนอกสถานที่ ตั้ ง เฉพาะ
บางส่วนของหลักสูตรทีเ่ ปิดด�ำเนินการในสถานทีต่ งั้ สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถ
ใช้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได้
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๙. ข้อมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะต้องเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
			 ๙.๑ โครงการการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ทีร่ ะบุ เหตุผล ความจ�ำเป็นและ
วัตถุประสงค์ ในการใช้สถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หรือในก�ำกับ ระยะเวลาที่จะเปิดสอนและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ หลักสูตรที่เปิดสอน
หรือรายวิชาที่เปิดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางส่วนของหลักสูตร) จ�ำนวนนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
			 ๙.๒ ส�ำเนาสัญญาเช่าและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเช่า หรือส�ำเนา
หนังสือยินยอมเกี่ยวกับการใช้สถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่ตั้ง ในกรณีที่เป็นสถานที่
หรืออาคารเช่าหรือ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้สถานที่และอาคาร
			 ๙.๓ ข้อมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่
ของการใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ของบริเวณและอาคารนั้น ๆ ข้อมูลแสดงสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษา
			 ๙.๔ ข้อมูลของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
			 ๙.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว
อาชีพ การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นที่มีมาตรฐาน
			 ๙.๖ ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบันจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
๑๐. ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน และสถาบันได้แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่ขอ้ มูลการเปิดด�ำเนินการหลักสูตรนอกสถานทีต่ งั้
ของสถาบัน เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบ
๑๑. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบัน
ต้องรายงานให้สภาสถาบันทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันรับทราบ
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๑๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด�ำเนินการให้มกี ารติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้
๑๓. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินี้ได้ หรือมี
ความจ�ำเป็นต้องปฏิบตั นิ อกเหนือทีก่ �ำหนดในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และให้ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพือ่ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยด�ำเนินการความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง นโยบายและมาตรการการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมาจัดการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
		
๔.๑ ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง ความตกลงร่วมมือเพื่อ
ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการ
ทางวิชาการ และการแลกเปลีย่ นด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยเห็นควรด�ำเนินการความตกลงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ ทั้งในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี
		
๔.๒ สถาบันอุดมศึกษาไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และสถาบันวิจัยในสังกัดและก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
		
๔.๓ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ใิ ช่
สถาบันอุดมศึกษาไทย รวมถึงสถาบันวิจัย สถาบันฝึกอบรมอาชีพชั้นสูง สถาบันวิชาชีพ
เฉพาะทางชัน้ สูงโดยต้องเป็นสถาบันทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน จัดตัง้ ถูกต้องตามกฎหมาย
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และได้รบั การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐ
มอบหมายในประเทศนั้น ๆ
ข้อ ๕ ลักษณะ และวิธีการด�ำเนินการ
		
๕.๑ การด�ำเนินการความตกลงร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันทัง้ สอง โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเกือ้ กูลและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกัน เพือ่ บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของสถาบันทัง้ สอง และการพัฒนาและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ตามปรัชญาและพันธกิจของสถาบัน
		
๕.๒ การด�ำเนินการความตกลงทางวิชาการใด ๆ ต้องได้รบั การเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทัง้ นีเ้ พือ่ การจัดท�ำ
ฐานข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นและทั น สมั ย สามารถเอื้ อ ต่ อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายและ
การด�ำเนินการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้น ๆ และเพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป
ข้อ ๖ ขอบเขตความร่วมมือ
		
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ คือ การเรียน
การสอน ทัง้ ในระบบชัน้ เรียน และระบบการศึกษาทางไกลซึง่ มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาในระบบชั้นเรียน และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอเปิดและการ
ด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
การวิจยั การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการทางวิชาการ กิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
		
๖.๑ การเรียน การสอน
			 ๖.๑.๑ ขอบเขตของความร่วมมือทางการเรียนการสอนครอบคลุมถึง
การแลกเปลีย่ นคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอด
จนการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
			 ๖.๑.๒ การจัดหลักสูตร/การเรียนการสอนร่วมกันเพือ่ ให้ปริญญา
ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ พระราชบัญญัตสิ ถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรนัน้
ต้องได้รบั การรับรองจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจเป็นหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนอยูแ่ ล้วของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นหลักสูตรใหม่ทพี่ ฒ
ั นาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
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เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง
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๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

			 ๖.๑.๓ ในการจัดหลักสูตรร่วมกัน สถาบันทัง้ สองต้องจัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง และให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
เสนอหลักสูตรดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหรือรับทราบหลักสูตร
			 ๖.๑.๔ การจั ด การเรี ย นการสอนในประเทศไทย สถาบั น
อุดมศึกษาไทยต้องเป็นผู้บริหารหลักสูตรและการสอน และจัดคณาจารย์ประจ�ำสถาบัน
อุ ดมศึ ก ษาไทยร่ วมสอนในหลัก สูตรและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศสามารถจัด
คณาจารย์รว่ มสอน รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอืน่ ๆ ได้ ทัง้ นี้ คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร และคณาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
			 ๖.๑.๕ การให้ปริญญา อาจเป็นปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาไทย
หรือต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม ขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงความร่วมมือ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการให้ปริญญาของสถาบันที่ร่วมมือกัน กรณีปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาในสถาบันนัน้ ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่ตำ�่ กว่า
หนึง่ ปีการศึกษา หรือกึง่ หนึง่ ของระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร หรือตามข้อบังคับของสถาบัน
		
๖.๒ การวิจัย
			 ๖.๒.๑ การด�ำเนินการร่วมมือทางการวิจยั สถาบันอุดมศึกษาไทย
ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของความร่วมมือ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริง และความรูใ้ หม่ เพือ่ พัฒนา
การเรียนการสอน ตามหลักสูตรของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอกของสถาบัน ตลอดจนค�ำนึงถึงผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศไทย
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
			 ๖.๒.๒ การด�ำเนินการความร่วมมือทางการวิจัย ต้องไม่ขัดต่อ
ระเบี ย บสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตให้ นั ก วิ จั ย ชาวต่ า งประเทศเข้ า มาท�ำ
การวิจัยในประเทศไทย และระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		
๖.๓ การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
			 การด�ำเนินการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของการพัฒนาทางวิชาการ
และผลประโยชน์ของไทย และต้องเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทย และระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		
๖.๔ การให้บริการทางวิชาการ
			 การด�ำเนินการความร่วมมือทางการให้บริการวิชาการ สถาบัน
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อุดมศึกษาไทย ต้องค�ำนึงถึงความร่วมมือทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในสถาบันอุดมศึกษา
ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาก�ำลังคน การพัฒนากิจการนักศึกษา เป็นต้น
		
๖.๕ กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
			 การด�ำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาไทย
ต้องค�ำนึงถึงการแลกเปลี่ยนที่เกื้อหนุนต่อการสนับสนุน ส่งเสริม เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันในด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
		
๖.๖ กิจ กรรมทางวิช าการอื่น ๆ
			 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยอาจด�ำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือ
จากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น อาทิ กิจกรรมด้านกีฬา กิจการนักศึกษา การจัดประชุมทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการ (Consultancy) เป็นต้น
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๗ ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะ
ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ ล งนาม
ก่อนประกาศนีม้ ผี ลบังคับใช้ หากปรากฏว่าความตกลงร่วมมือนัน้ ไม่ได้มกี ารด�ำเนินการใด ๆ
ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันลงนามหรือระยะเวลาทีม่ กี ารด�ำเนินการครัง้ ล่าสุด ให้ถอื ว่า
ความตกลงร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง
		
ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการด�ำเนินการความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการเป็นระยะทุก ๓ ปี
		
เมื่อการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสิ้นสุดลง ให้สถาบัน
อุดมศึกษาไทยรายงานผลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพือ่ การจัดท�ำฐานข้อมูล
ทีค่ รบถ้วนและทันสมัย สามารถเอือ้ ต่อการจัดท�ำหรือตัดสินใจเชิงนโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือนั้น ๆ และเพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป
ข้อ ๘ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ก�ำหนดให้มกี าร
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยและทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะน�ำ
เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาไปแล้ ว นั้ น
เพื่ อ การรั ก ษามาตรฐานการศึ ก ษาและการเที ย บโอนผลการเรี ย นดั ง กล่ า ว ทบวง
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตารา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
การปฏิบตั ริ าชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบการปฏิบตั ริ าชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวา่ การ
ทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
		 1.1 ต้ อ งมี ค วามรู ้ พื้ น ฐานตามที่ ก�ำหนดในเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
การศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
			 (1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
			 (2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผูส้ �ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
		 1.2 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรทีท่ บวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
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		 1.3 สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ของผู ้ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นเพิ่ ม เติ ม ก็ ไ ด้ เช่ น
ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้อง
สอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ในคณะวิชาที่ต้องการขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธี
ที่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาก�ำหนด เป็นต้น
2. สถาบันอุดมศึกษาต้องด�ำเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิต ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		 2.1 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
			 ระดับปริญญาตรี
			 (1) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
หรือเทียบเท่าทีท่ บวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี �ำนาจตามกฎหมายรับรอง
			 (2) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาสาระครอบคลุ ม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
			 (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
			 (4) นั ก ศึ ก ษาจะเที ย บรายวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต ได้ ไ ม่ เ กิ น
สามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
			 (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม่น�ำมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
			 (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอน
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
			 (7) ในกรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ จ ะเที ย บโอน
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาได้ ไ ม่ เ กิ น กว่ า ชั้ น ปี แ ละภาคการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
		 ระดับบัณฑิตศึกษา
			 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิช าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หรือเทียบเท่าทีท่ บวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี �ำนาจตามกฎหมายรับรอง
			 (2) เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
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			 (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
			 (4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก�ำหนดโดยความเห็ น ชอบของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
			 (5) นั ก ศึ ก ษาจะเที ย บรายวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต ได้ ไ ม่ เ กิ น
หนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
			 (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม่น�ำมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
			 (7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอน
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
ที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
			 (8) ในกรณีทสี่ ถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษา
เข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตาม
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
		 2.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาระบบ
			 (1) การเที ย บความรู ้ จ ะเที ย บเป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าตาม
หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอเทียบต้องการ
			 (2) วิธกี ารประเมินเพือ่ การเทียบโอนความรูใ้ นแต่ละรายวิชาหรือกลุม่
รายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธใี ห้เป็นไปตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
			 (3) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร C
หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส�ำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับ
ปริ ญ ญาตรี และไม่ ต�่ ำ กว่ า ระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร B หรื อ แต้ ม ระดับคะแนน 3.00
หรือเทียบเท่าส�ำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึ ง จะให้ จ�ำนวน
หน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร และไม่มี
การน�ำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
			 (4) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน
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			 (5) การเทียบรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสีข่ องจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีขอเทียบ และส�ำหรับจ�ำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะให้เทียบโอนได้ให้สถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาก�ำหนดตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรนั้น ๆ และตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1
			 (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทีร่ บั โอน
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และส�ำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ก�ำหนด
ตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น ๆ และ
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1
3. สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ต้องไม่ตำ�่ กว่าหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
4. กรณีทกี่ ารเทียบโอนผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
5. การเทียบโอนผลการเรียนทีด่ �ำเนินการไปแล้วก่อนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปสมบูรณ์ตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ และการด�ำเนินการต่อไป
ให้เป็นไปตามประกาศ ฯ ฉบับนี้
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2545
ลงชื่อ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญา
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ก�ำหนดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว เน้นให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ ความคล่องตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของสภาสถานศึกษา โดยทีก่ ารเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
สามารถด�ำเนินการได้หลายวิธี ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ควรจะก�ำหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดั บ ปริ ญ ญา เพื่ อ เป็ น ข้ อ แนะน�ำทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการเที ย บโอน
ผลการเรียนให้สถาบันต่าง ๆ น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ
และวิธีปฏิบัติที่จะท�ำให้การเทียบรายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าเป็ น ไปอย่ า งยุ ติ ธ รรม
เชือ่ ถือและตรวจสอบได้ มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ดังนี้
หลักการ

1. การเทียบโอนผลการเรียนต้องสามารถเทียบโอนผลการเรียน ทัง้ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่สถาบัน
อุดมศึกษายังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มบี คุ ลากร/หน่วยงานรับผิดชอบการเทียบโอน
ผลการเรียน เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ/ปรึกษาและด�ำเนินการให้มีก ารเที ย บโอน
ผลการเรียนตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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4. วิธกี ารและหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินการเทียบความรูแ้ ละโอนหน่วยกิต
ต้องชัดเจน สมเหตุสมผล และเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ท�ำให้กระบวนการประเมินมีความโปร่งใส
และประกันได้ว่าผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนทุกคนได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรม
5. การประเมิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นจะต้ อ งชั ด เจน และกรณี ที่
ผลการเรียนรู้คล้ายกันจะต้องได้รับการพิจารณาด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน
6. ควรมีการทบทวนวิธีการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเป็นระยะ ๆ
เพื่ อ เพิ่ ม ความชั ด เจน ลดความซ�้ ำ ซ้ อ นของวิ ธี ก ารประเมิ น และสอดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคม
แนวทางส�ำหรับวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมิน
1. วิธีการทั่วไป
			 1.1 การประเมินผลการเรียน ควรด�ำเนินการดังนี้
				 (1) ระบุระดับการศึกษา หลักสูตรและรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชา
ที่จะเทียบโอนผลการเรียนให้ชัดเจน
				 (2) ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชา
ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าตามทีท่ บวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
				 (3) สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าผลการเรียนนั้น
เพียงพอที่จะให้เทียบโอนผลการเรียนหรือไม่
			 1.2 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งประกาศวิ ธี ก ารเที ย บโอนผลการเรียน
พร้อมแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการขอเทียบโอนและการประเมินอย่างชัดเจน
			 1.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องก�ำหนดให้มีหน่วยงานหรืออาจารย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น รวมถึ ง การให้ ค�ำแนะน�ำแก่ ผู ้ ข อเที ย บโอน
ผลการเรียนด้วย
			 1.4 การประเมินต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักฐานการแสดงผลการเรียน
ตามวิธีการและเวลาที่ก�ำหนด
			 1.5 การประเมินจะต้องค�ำนึงถึงการพิจารณาที่ผ่านมาของกรณีที่
ผลการเรียนรู้คล้ายกัน และควรมีการรวบรวมการพิจารณาที่ผ่านมาเพื่อให้แนวทาง
การตัดสินใจเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
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		 2. หลักเกณฑ์การประเมิน
			 2.1 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้พ้ืนฐาน
ตามที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับ
ที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
				 (1) กรณี ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ะต้ อ ง
เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
				 (2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะต้อง
เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
			 2.2 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจจะก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
ของผูข้ อเทียบโอนผลการเรียนให้ชดั เจน เช่น ผูข้ อเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสอบเข้า
สถาบันอุดมศึกษาในคณะวิ ช าที่ ต ้ อ งการขอเที ย บโอนผลการเรี ย นตามวิ ธี ที่ ส ถาบั น
อุดมศึกษาหรือคณะวิชาก�ำหนด เป็นต้น		
			 2.3 สถาบันอุดมศึกษาควรด�ำเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิต
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			 ก. หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่ า ง
การศึกษาในระบบ
			 ระดับปริญญาตรี
			 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
			 (2) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาสาระครอบคลุ ม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
			 (3) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าที่ ส อบไล่ ไ ด้ ไ ม่ ต�่ ำ กว่ า ระดั บ
คะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
			 (4) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสีข่ องจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
			 (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม่น�ำมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
			 (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอน
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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			 (7) ในกรณีทส่ี ถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษา
เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มนี กั ศึกษาเรียนอยูต่ าม
หลักสูตรทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบแล้ว
			 ระดับบัณฑิตศึกษา
			 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
เทียบเท่าทีท่ บวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี �ำนาจตามกฎหมายรับรอง
			 (2) เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
			 (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร S
			 (4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่
สถาบันอุดมศึกษาก�ำหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
			 (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
			 (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม่น�ำมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
			 (7) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
			 (8) ในกรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ จ ะเที ย บโอน
นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษา
เรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
			 ข. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรูแ้ ละการให้หน่วยกิตจากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ
			 (1) การเทียบความรูจ้ ะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตร
และระดับการศึกษาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอเทียบต้องการ
			 (2) การเที ย บประสบการณ์ จ ากการท�ำงานต้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง ความรู ้
ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก
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			 (3) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธใี ห้เป็นไปตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
			 (4) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C
หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส�ำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับ
ปริญญาตรี และไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00
หรือเทียบเท่าส�ำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จ�ำนวน
หน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มี
การน�ำมาคิดคะแนนผลการเรียนหรือค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
			 (5) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน เช่น ถ้าได้
หน่วยกิต จากการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บนั ทึก “CS” (credits from
standardized test) ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(non-standardized tests) ให้ บั น ทึ ก “CE” (credits from exam) ถ้าได้
หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึก “CT” (credits from training)
และถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก “CP” (credits
from portfolio) เป็นต้น
			 (6) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทขี่ อเทียบ และใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ส�ำหรับระดับบัณฑิตศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ก�ำหนดให้สอดคล้องกับการจัด
การเรียนการสอนของหลักสูตรทีข่ อเทียบและหลักเกณฑ์การเทียบโอนระหว่างการศึกษา
ในระบบ
ระยะเวลาด�ำเนินการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องประกาศปฏิทนิ การด�ำเนินการเพือ่ การเทียบโอนผลการเรียน
ให้ชัดเจน
1. ก�ำหนดการเข้ารับฟังค�ำชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน รวมทั้ง
การพบอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการเทียบโอนผลการเรียน
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2. ก�ำหนดการในการยืน่ ใบสมัครขอเทียบโอนรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชา
3. ก�ำหนดการประเมิน เช่น วัน เวลา การทดสอบหรือส่งแฟ้มสะสมผลงาน
หรือเสนอผลการเรียนรู้
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และแจ้งผลการประเมินให้
ผู้ขอเทียบโอนความรู้ทราบ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาก�ำหนด
ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการ
1. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรเผยแพร่ ส ารสนเทศที่ เ ป็ น มาตรฐานเกี่ ย วกั บ
กระบวนการขอเที ย บโอนผลการเรี ย นแก่ ผู ้ ส นใจ เช่ น จั ด ท�ำเอกสารคู ่ มื อ แนะน�ำ
วิธีการขอเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การยื่นขอเทียบโอน
ผลการเรี ย น ค่ า ธรรมเนียม และการประเมิน เช่น การเตรียมตัว วิธีการวัดและ
ประเมินผล หลักเกณฑ์ การตัดสิน การแจ้งผล และการอุทธรณ์ผลการประเมินในกรณี
ที่ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเห็นว่าไม่เป็นธรรม เป็นต้น
2. ผูข้ อเทียบโอนผลการเรียนมีหน้าทีต่ อ้ งพิสจู น์ความรูแ้ ละทักษะทีต่ นได้เรียนรู้
มาว่ า สอดคล้ อ งกั บ รายวิ ช าหรื อ กลุ ่ ม รายวิ ช าที่ ข อเที ย บตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
การประเมินที่สถาบันอุดมศึกษา/คณะวิชาก�ำหนด ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจึงต้อง
จัดท�ำรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2545
ลงชื่อ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายยกระดั บ
มาตรฐานภาษาอั ง กฤษในทุก หลัก สูตร เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
ที่ เ ป็ น สากลและก้ า วทั น โลก เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มี น าคม ๒๕๕๙ จึ ง ออกประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก�ำหนดนโยบายและเป้ า หมายการยกระดั บ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของ
นิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge)
ข้อ ๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท�ำแผนเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน
ข้อ ๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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ข้อ ๔ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการ
สื่อ และ/หรือสิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
ข้อ ๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นสิ ติ นักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้
ภาษาอั ง กฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ถาบั น สร้ า งขึ้ น
หรือที่เห็นสมควรจะน�ำมาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency)
โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของ
นิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาน�ำผลการทดสอบความรู้
ทางภาษาอั ง กฤษ บันทึกในใบรับรองผลการศึ ก ษาหรื อ จั ด ท�ำเป็ น ประกาศนี ย บั ต ร
โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา
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ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณ ภาพการศึกษา
มาตรา ๔๗ ก�ำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท�ำกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการ
ประกั น คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขา/สาขาวิ ช า รวมทั้ ง
เพือ่ ใช้เป็นหลักในการจัดท�ำมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้ ง ที่
๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให้ใช้ประกาศนี้ส�ำหรับการก�ำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให้
บัณฑิต มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับ
คุณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชา และให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
๓. วัตถุประสงค์
		 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา
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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
ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก�ำหนด
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ
			 (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
			 (๒) ด้านความรู้
			 (๓) ด้านทักษะทางปัญญา
			 (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
			 (๕) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
			ส�ำหรั บ สาขา/สาขาวิ ช าที่ เ น้ น ทั ก ษะทางปฏิ บั ติ ต ้ อ งเพิ่ ม มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
		 โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะ
ของหลักสูตรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดไว้ในแนวทาง
การปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
		 ๔.๓		 ชือ่ ปริญญา จ�ำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน
ผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาน�ำกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับ
คุณวุฒิ เพือ่ สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
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๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/
สาขาวิชา โดยจัดท�ำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิ ช า รายงานผล
การด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด�ำเนินการของ
หลักสูตร โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตามทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด และด�ำเนินการ
จั ด การเรี ย นการสอนตลอดจนการวั ด และการประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บั ณ ฑิ ต
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ ๔.๒
๗. ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
โดยมีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์
การประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒติ ามระดับคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
๘. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มกี ารประเมินเพือ่ พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง
อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
๙. ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ด�ำเนินการ
ได้มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก�ำหนด
๑๐. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไปตามประกาศนี้ ส�ำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว
ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้
๑๒. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวทาง
การปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดงั ต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับ
และสาขา/สาขาวิชาซึง่ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป
๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธี ดังนี้
		 ๒.๑ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
		 ๒.๒ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับ
คุณวุฒินั้น
๓. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท�ำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชดั เจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ
ตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ท้ายประกาศนี้
๔. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก�ำหนดระบบและกลไกของการจัดท�ำรายละเอียด
ของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท�ำอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน
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๕. ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้
เปิดสอน แล้วให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่
สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ กี่ �ำหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชานัน้ ๆ หรือกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒนิ นั้ ๆ และธ�ำรงไว้ซงึ่ คุณภาพมาตรฐาน
ดังกล่าว โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๖.๑ พัฒนาอาจารย์ทงั้ ด้านวิชาการ วิธกี ารสอนและวิธกี ารวัดผลอย่างต่อเนือ่ ง
		 ๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ อาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอืน่ เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
		 ๖.๓ จัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีค่ รอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ตามที่ก�ำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ
		 ๖.๔ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อ
ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามล�ำดับที่แนบท้ายประกาศนี้
		 ๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา
		 ๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
๗. ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยด�ำเนินการดังนี้
		 ๗.๑ ก�ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด�ำเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
		 ๗.๒ ด�ำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของหลักสูตร
		 ๗.๓ รายงานผลการด�ำเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสาธารณะ
		 ๗.๔ น�ำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย
อยู่เสมอ
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๘. ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือ่ สถาบัน
อุดมศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึง่ ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
		 ๘.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอน
และได้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบัน
อุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
		 ๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชีท้ กี่ �ำหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับ
ดีขนึ้ ไปต่อเนือ่ งกัน ๒ ปี นับตัง้ แต่เปิดสอนหลักสูตรทีไ่ ด้พฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เว้ น แต่ ห ลั ก สู ต รใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก�ำหนดจึงจะได้รับ
การเผยแพร่กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปีหรือน้อยกว่าให้พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
		 ๘.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก�ำหนดจากผลการประเมินต่อไป
		 ๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ก�ำกับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชานัน้ ก�ำหนดทุกปีหลังจากได้รบั การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมิน
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก�ำหนดให้ ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอน
การเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการด�ำเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทาง
ที่ก�ำหนด ให้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๐. ขั้นตอนการด�ำเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสาร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติ
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการน�ำไปปฏิบตั ติ ามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ นการจัดท�ำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา รายงานผลการด�ำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม และรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดท�ำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด�ำเนินการ
ของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไม่ใช้ตามแบบ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ. ๖ และ
มคอ.๗ ที่เป็นตัวอย่างตามล�ำดับนั้น ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท�ำระบบเก็บข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อใน มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจ�ำเป็น”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๒ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน�ำไปปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ให้เพิม่ ข้อความไว้ทา้ ยประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทาง
การปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
		 “กรณีทสี่ ถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดท�ำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา รายงานผล
การด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด�ำเนินการของ
หลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด�ำเนิ น การจั ด ท�ำระบบเก็บข้อมูล
รายละเอี ย ดตามแนวทางของ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗
โดยสามารถปรั บ เปลี่ ย นหั ว ข้ อ รายละเอี ย ดให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท�ำ มคอ.๓ มคอ.๔
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗” ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
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๓. ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ�ำนวน
๑๒ ตัวบ่งชี้ (ซึง่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยก�ำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เป็นเพียง
แนวทางเท่ า นั้ น โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถก�ำหนดตั ว บ่ ง ชี้ ผลการด�ำเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก�ำหนดตั ว บ่ ง ชี้
ผลการด�ำเนินงานทีใ่ ช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ�ำปี
ที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑ - ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่าง
ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษายั ง ไม่ ส ามารถเสนอขอปรั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ใ หม่ ไ ด้ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ใ ช้
ตั ว บ่ ง ชี้ เ ดิ ม ก่ อ นได้ หรื อ หากหลั ก สู ต รใดมี ค วามประสงค์ ก�ำหนดตั ว บ่ ง ชี้ แ บบเดิ ม
ก็สามารถกระท�ำได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตั ว บ่ ง ชี้ ใ หม่ ให้ น�ำเสนอส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างเป็นรูปธรรม
โดยก�ำหนดปั จ จั ย สู ่ ค วามส�ำเร็ จ ที่ เ ป็ น วงจรคุ ณ ภาพของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ประกอบด้วยแนวทางการออกแบบหลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการรายงานผลการด�ำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส�ำหรับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน รายละเอียดปรากฏ
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระและมีหลักในการก�ำหนดรายละเอียดของ
การบริหารและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
จึงก�ำหนดเฉพาะเจตนารมณ์ที่ควรค�ำนึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ตลอดจนการรายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชาและหลักสูตร ไว้ในเอกสาร มคอ.
๓ – ๗ ดังต่อไปนี้
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับ
แนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
และเป็นไปตามผลการเรียนรู้ ที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ ง แต่ ล ะ
รายวิชาจะก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาความรู้ในรายวิชา
แนวทางการปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษา
จะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก�ำหนด
แผนการสอน ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน วิธกี ารเรียน การสอน การวัดและประเมินผล
ในรายวิ ช า ตลอดจนหนั ง สื อ หรื อ สื่ อ ทางวิ ช าการอื่ น ๆ ที่ จ�ำเป็ น ต่ อ การเรี ย นรู ้
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การทวนสอบผลสัมฤทธิผ์ ลการเรียนรูข้ องนักศึกษา การประเมินรายวิชา และกระบวนการ
ปรับปรุง
มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาจะต้อง
ออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึง่ จะต้องวางแผนให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนถึง
จุดมุ่งหมายและรายละเอียดของการด�ำเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู้
ความเข้าใจทีน่ กั ศึกษา จะได้รบั จากการออกฝึก มีการก�ำหนดกระบวนการ หรือวิธกี าร
ในการปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอืน่ ๆ ทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั
การพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จตามจุดมุง่ หมาย รวมทัง้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักศึกษา และการประเมินการด�ำเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. ๕ รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา
รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานัน้ ๆ ว่าได้ด�ำเนินการสอนอย่างครอบคลุม
และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียน
ของนักศึกษา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จ�ำนวนนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาคหรือผูป้ ระเมินภายนอก
รวมทั้งการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
มคอ. ๖ รายงานผลการด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลการด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience
Report) หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ว่าได้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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การฝึกงานออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุม
ถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง
มคอ. ๗ รายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง
การรายงานผลประจ�ำปีการศึกษาโดยผูป้ ระสานงานหลักสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษา
ทีเ่ รียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอน
ในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด�ำเนินการกับมาตรฐานอืน่ ๆ
ทีม่ สี รุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูส้ �ำเร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจน
ข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และเป็นข้อมูล
ในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพือ่ อนุวตั ใิ ห้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
อาศัยความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนีเ้ รียกว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และ
ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาใดทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนีอ้ ยูแ่ ล้ว จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจ�ำเป็นต้องปฏิ บั ติ
นอกเหนื อ จากประกาศนี้ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาให้สถาบัน
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มมี าตรฐานเทียบเคียงกัน
ได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากลและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ ป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาใดทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนีอ้ ยูแ่ ล้ว จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนื อ จากประกาศนี้ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาให้สถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส์ และเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มมี าตรฐานเทียบเคียงกันได้
ทัง้ ในระดับชาติและระดับสากล และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ ป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาใดทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนีอ้ ยูแ่ ล้ว จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนีภ้ ายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ หรือมีความจ�ำเป็นต้องปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถอื ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เป็นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาให้สถาบัน
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเทีย่ วและการโรงแรม และเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเทีย่ วและการโรงแรม ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ให้มมี าตรฐานเทียบเคียงกันได้ทงั้ ในระดับชาติและระดับสากลและสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่แล้ว จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทีจ่ ะพิจารณา และให้ถอื ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เป็นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
120

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ให้สถาบัน
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐาน
เที ย บเคี ย งกั น ได้ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากลและสอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓”
๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ ป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาใดทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนีอ้ ยูแ่ ล้ว จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ หรือมีความจ�ำเป็นต้องปฏิบตั ิ
นอกเหนื อ จากประกาศนี้ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ทีจ่ ะพิจารณา และให้ถอื ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เป็นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

121

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาให้สถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี และเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มมี าตรฐานเทียบเคียงกันได้
ทั้งในระดับชาติและระดับสากลและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓”
๒. ให้ใช้ประกาศนีเ้ ป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 ส�ำหรั บ สถาบันอุดมศึกษาใดทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนีอ้ ยูแ่ ล้ว จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนื อ จากประกาศนี้ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ทีจ่ ะพิจารณา และให้ถอื ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานัน้ เป็นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง
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๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน�ำไปจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒมิ มี าตรฐานใกล้เคียงกัน กรณีจงึ จ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ต้องมุง่ ให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต
โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอืน่ ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ที่แนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับ
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จดั ท�ำมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน�ำไปจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
จัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมี
มาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาภาษาไทย ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอืน่ ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย อยูใ่ นวันทีป่ ระกาศฉบับนีใ้ ช้บงั คับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จดั ท�ำมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน�ำไปจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด
การเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาดังกล่าวอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จดั ท�ำมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน�ำไปจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒมิ มี าตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้สอดคล้องกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมี
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
126 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จดั ท�ำมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน�ำไปจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุ ณ วุ ฒิ มี ม าตรฐานใกล้ เ คี ย งกั น จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมี
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอืน่ ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 127

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้ เ คี ย งกั น จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาดั ง กล่ า ว
อาศั ย อ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจั ด การเรี ย นการสอน และองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ อยู ่ ใ นวั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธ�ำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
128 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำ�บัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้ เคี ย งกั น จึ ง จ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบ�ำบั ด ให้ ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
กายภาพบ�ำบัด ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖		
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำ�บัด
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
กายภาพบ�ำบัด ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
กายภาพบ�ำบัด ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัด
การเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ ล ะระดั บ คุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั			
้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
			
สุทธศรี วงษ์สมาน
			
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้ เคี ย งกั น จึ ง จ�ำเป็ นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ การจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร์ ต ้ องมุ ่ ง ให้เ กิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณ ฑิต โดยมีห ลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้ เคี ย งกั น จึ ง จ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ อยูใ่ นวันทีป่ ระกาศฉบับนีใ้ ช้บงั คับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษา น�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต ในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้ เคี ย งกั น จึ ง จ�ำเป็ นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณ ฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมุง่ ให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน และองค์ประกอบอืน่ ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
(หลักสูตรหกปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติดงั กล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร
หกปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี)”
ข้อ ๒ การจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
เภสั ช ศาสตร์ (หลั ก สู ต รหกปี ) อยู ่ ใ นวั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้ เ คี ย งกั น จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ ง ที่
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิต
ศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้ จั ด ท�ำมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช า
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน�ำไปจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด
การเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ต้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ การจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ อยูใ่ นวันทีป่ ระกาศฉบับนีใ้ ช้บงั คับต้องปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม ต้องมีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่า “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ การจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม ต้องมุง่ ให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
138 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึก ษาธิ การ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ต้องมี
มาตรฐานไม่ต�่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ การจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยี ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาเทคโนโลยี อยูใ่ นวันทีป่ ระกาศฉบับนีใ้ ช้บงั คับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นได้ หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องปฏิบตั นิ อกเหนือจากทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ศธ 0506(2)/ ว 569

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
18 เมษายน 2549

เรื่อง

การก�ำหนดจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน
อ้างถึง 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อนุปริญญา
		พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
		พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
		พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
		
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่อ้างถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ส�ำหรับจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษานั้น
		
เพื่อให้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 จึงเห็นสมควร
ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ไว้ดังต่อไปนี้
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1. อาจารย์ ป ระจ�ำหลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้ก�ำหนดเรื่องจ�ำนวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล้ว ในกรณีทสี่ ถาบันอุดมศึกษา
ได้ก�ำหนดให้อาจารย์ประจ�ำผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ�ำในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว
สถาบันอุดมศึกษาอาจก�ำหนดให้อาจารย์ประจ�ำผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ�ำอยู่แล้ว
2. ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือ
จากการทีไ่ ด้ก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนและคุณวุฒอิ าจารย์ประจ�ำหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล้ว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้ก�ำหนดให้
อาจารย์ประจ�ำผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจก�ำหนดให้อาจารย์ประจ�ำผู้นั้น
เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
ได้อีก 1 หลักสูตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ภาวิช ทองโรจน์
(ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ส�ำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและเทียบคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 0-2610-5380-2
โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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