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พระราชบัญญัติ 

การอดุมศกึษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ า  และ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๕๔
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันท่ีจัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากวา่
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 

“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  และ
เกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา  และข้อก าหนด
ขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผล  
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอัยการ  หรือองค์กรอิสระ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
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“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“ส านักงานปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

“ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัตินั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด  สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และทักษะ 

ที่จ าเป็น  เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ  ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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(๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้  จัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา  ๕ 

มาตรา ๗ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการและความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการศึกษาแห่งชาติ  และ 
แผนด้านการอุดมศึกษา 

นอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพ่ือการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๘ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรฐัที่ไม่ไดอ้ยู่
ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐมนตรีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  เว้นแต่
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
หลักการของการจัดการอดุมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการทั่วไปในการจดัการอุดมศกึษา 

 
 

มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
(๓) หลักความเป็นอิสระ 
(๔) หลักความเสมอภาค 
(๕) หลักธรรมาภิบาล 
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(๖) หลักการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐ เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และเป็นไป 

ตามหลักการตามมาตรา  ๙  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใชบ้ังคับได้ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปดิเผยผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัตติามวรรคหนึง่ใหป้ระชาชนทราบ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 

มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชนข์องชุมชน  สังคม  และประเทศ 
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย  จัดการศึกษาให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย  การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศโดยรวม  และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณะ  

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน  คณาจารย์  และบุคลากรได้เข้าถึงและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  สังคมชนบท  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม 

มาตรา ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาพึงเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเสรีภาพทางวชิาการ 

 
 

มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย  ในการเรียนการสอน  และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  

้หนา   ๕๘
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หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น 

การปิดกั้น  คุกคาม  ครอบง า  หรือจ ากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน  การให้ความช่วยเหลือ   และ 

ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้ 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักความเป็นอิสระ 

 
 

มาตรา ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาวิจัย   
การบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  งบประมาณ  และทรัพย์สิน  โดยมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม  และเท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๖ สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  
โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
หลักความเสมอภาค 

 
 

มาตรา ๑๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทาง
ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอื่นใด 

มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค  ส่งเสริม  หรืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้อื่น  ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

้หนา   ๕๙
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ส่วนที่  ๖ 
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  และผู้เรียน  โดยมีกลไก
ในการส่งเสริม  ตรวจสอบ  และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
เพื่อท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน  บุคลากร  สังคม  และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม  และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง 
การก าหนดพันธกิจตามมาตรานี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  

และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกบัความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ  ทั้งนี้  ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

หมวด  ๓ 
ประเภทและกลุ่มของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับ  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้  

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้  
โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ศักยภาพ  และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน 

้หนา   ๖๐
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อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม  โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ
ก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  
เพื่อด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้ 

มาตรา ๒๕ การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้ 

หมวด  ๔ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หน้าทีแ่ละอ านาจ 

 
 

มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม 
(๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

้หนา   ๖๑
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูป
ประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา  
และสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ  การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ให้แก่ประเทศ  การพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  เพ่ือให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 

การด าเนินการตาม  (๒)  โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบาย
ก าหนด 

มาตรา ๒๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นมีความรู้เท่าทัน
ความก้าวหนา้ทางวชิาการในโลก  พัฒนาการเรยีนการสอน  การวิจัยใหท้ันสมยัสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ  ความเปลี่ยนแปลงของโลก  สังคม  และเทคโนโลยี  และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรา ๒๘ สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม  และชุมชน  น าความรู้  ผลงานวิจัย  หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดมาตรการใด ๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพ่ือการประกอบธุรกิจใหม่ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศกึษาจะใหบุ้คคลตามวรรคหนึง่หรอื
วรรคสอง  น าความรู้  ผลการวิจัย  หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใช้โดยมีหรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้  
หรือจะร่วมด าเนินการกับผู้ประกอบการ  หรือเป็นผู้ด าเนินการ  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 
ก็ได้ 

รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดร้ับมาจากการด าเนินการตามมาตรานี ้ ไม่ต้องน าส่งคลงั
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

้หนา   ๖๒
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่ า 
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  เนื่องมาจาก  
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพราะเหตุดังกล่าวมิได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการศึกษา 

 
 

มาตรา ๓๐ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ต้องค านึงถึงเหตุผล  ความคุ้มค่า  และ
ความจ าเป็นของประเทศ  รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นไปเพ่ือการพาณิชย์ในการแสวงหา
ก าไรจากการจัดการเรียนการสอน 

ห้ามมิให้น ากิจการการอุดมศึกษาของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปด าเนินการออกหลักทรัพย์เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเพ่ือการระดมทุน  
หรือน าหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๓๑ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง  หรือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
จนถึงระดับปริญญา  ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้  การศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษานอกเวลางาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระท ามิได้  ในกรณี  
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว  
ให้สั่งสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระท าดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน  โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และเป็นคนดีของสังคม 
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สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๓ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา  ให้รัฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน  เพ่ือความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา  
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  และในด้านอื่น ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ 

ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน  การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย  
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  หรือความร่วมมืออย่างอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยการปฏิบัติงานจริง  และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะอื่น 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ในการจัดหลักสูตรการศึกษา  
การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและ  
อีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและ
ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้  ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามมาตรา  ๓๕  อาจได้รับสิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
(๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(๔) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ส่วนที่  ๓ 
การวิจัยและการสร้างนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๓๗ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเปน็
ของประเทศ  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ  และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปเพ่ือการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศ 

มาตรา ๓๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

มาตรา ๓๙ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
ไปใช้ประโยชน์  สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
การบริหารการวิจัย  การแลกเปลี่ยนบุคลากร  การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม  การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม  
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ 

ส่วนที ่ ๔ 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 
 

มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ชุมชน  และสังคม  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคม  ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานัน้หรือพ้ืนที่อื่นตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร 

้หนา   ๖๕
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สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  กับสังคมเพ่ือสร้างเสริม
จิตสาธารณะในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ส่วนที ่ ๕ 
การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
 

มาตรา ๔๑ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  สืบสาน  และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  
และบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 

หมวด  ๕ 
ข้อมูลการอดุมศกึษา 

 
 

มาตรา ๔๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แก่สาธารณะ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา   
การวิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน  ในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา   
ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  การวิจัยและ
นวัตกรรม  การให้บริการทางวิชาการ  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่ 
สภานโยบายประกาศก าหนด  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง
ตามที่ได้รับการร้องขอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  โดยรวบรวม  
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา  และการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนด 

้หนา   ๖๖
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การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีใด ๆ  มิได้ 

หมวด  ๖ 
ทรัพยากรอดุมศกึษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การจดัสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๔๕ การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการอุดมศึกษา  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง 

(๒) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า  รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม  (๓)  
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง  และ  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรอืงบลงทุน  แล้วแต่กรณี  ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา   
โดยต้องค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  และเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(๔) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

การจัดสรรงบประมาณตาม  (๓)  ต้องท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับส านักงาน
ปลัดกระทรวง  หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๖๗
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การจัดสรรงบประมาณตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา  ๒๔  ด้วย 
มาตรา ๔๖ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน  

เป็นพิเศษอื่นให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่สามารถด าเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน
เป็นพิเศษอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงและ
กระทรวงการคลังอาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น   เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

มาตรา ๔๘ คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดมาตรการทางการเงิน  การคลัง  และมาตรการอื่น
เพื่อการระดมทรัพยากรมาพัฒนาการอุดมศึกษาได้ 

การก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
มาตรา ๔๙ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการทรัพยากรของสถาบันอดุมศึกษาของรฐั 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย 
ท่ีราชพัสดุ  และที่เป็นทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถาบันอุดมศึกษา  และเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์  และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มาโดยมีผู้อุทิศให้   หรือโดยการซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
ที่ราชพัสดุ  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ  รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
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หมวด  ๗ 
การควบคมุและก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดแูลโดยทั่วไปซึง่กิจการของสถาบันอดุมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายก าหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกบัสถาบันอุดมศึกษาของรฐั
ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ  หลักการของการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  รวมถึงการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ขัดต่อ
กฎหมาย  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างร้ายแรง  หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ  ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร  หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยชี้ขาด  สั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติ  
การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือ 
การสั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติการด าเนินการตามวรรคสองมิชอบ  ให้สามารถอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีได้  
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการด าเนินการตามค าวินิจฉัยหรือค าสั่งนั้น  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  ในการด าเนินการ
ตามวรรคนี้  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้ 

การก ากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นอิสระ  และความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท
และกลุ่มด้วย 
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มาตรา ๕๒ การก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา  

ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนด 

หากปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมาตรฐาน  

การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากสถาบันอุดมศึกษา

ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการด าเนินการ  หยุดการด าเนินการ  
หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป 

มาตรา ๕๔ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา

เปิดสอนได้  จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี

ก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรา ๕๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๔  และ 

ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว  จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา  ๕๔  หรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไป 

ตามมาตรฐาน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุง 

หลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้อ งกัน

ความเสียหาย  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการ
ตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้ 

มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจาก

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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ในกรณีที่ปรากฏวา่สถาบันอุดมศึกษาไม่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้แจ้งตามมาตรา  ๕๕  

ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการด าเนินการ  

หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป  ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาก็ได้  แต่การไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้ส าเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว 
การไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคสอง  ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ  และการตรวจสอบ

การด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานที่ใดซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาท าการ 

(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งด้วย  และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

ให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี 
การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

การจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  และแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ  
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การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการ 
ในการเรียนการสอนหรือการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โดยวิธีอื่นได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา  ๕๖  ปรากฏว่าการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาใดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว  ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น 

มาตรา ๖๑ เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองมาตรฐานการอุดมศกึษา
ตามมาตรา  ๖๐  แล้ว  ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบ 

มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มรีะบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา  ๖๒  
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน า 
ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่งได้  เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรอืก าลังคน  ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง  หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้ความเห็นชอบ 
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา  ๖๔  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ  ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเปน็ผู้ประเมิน  ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมนิตอ่ส านกังานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  คลาดเคลื่อนหรือ 
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง  สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้  และให้แจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา  ๖๕  ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และให้น าความ
ในมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ท าหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๘ 

จ านวน  องค์ประกอบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๘ สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  มาตรา  ๕๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๖   
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้
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ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ก่อน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแต่ที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๙ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา  รัฐมนตรีอาจเสนอ 

สภานโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา  
จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ 
สภานโยบายก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาด าเนินการ 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
(๓) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(๔) กลไกและมาตรการในการก ากับ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ 
(๖) การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม  (๑)  แล้ว 
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง   

มิให้น ามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว  และให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความส าเร็จ  ให้แจ้งให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา  หลักธรรมาภิบาล  และ
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ  ห้ามมิให้ผู้ใด  จ้าง  วาน  ใช้ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้  
ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพ่ือไปใช้ในการท าผลงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอต าแหน่งทางวิชาการ  หรือเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การเลื่อน
ต าแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้   ไม่ว่าจะมี
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรบัด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้ผู้อื่นน าผลงานนัน้ไปใช้ประโยชนใ์น
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร 
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หมวด  ๘ 
การคุม้ครองผู้เรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  หรือมีการสั่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดมาตรการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานั้น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นด าเนินการเพ่ือแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย 

การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการด าเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก  
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหาร  
อาจารย์  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าหรือ  
ไม่กระท าการใด 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๗๔ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา  ๔๓  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้กระทรวงมีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยงานนั้นให้ด าเนินการ 
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายใน
เวลาที่ก าหนด  ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด  โดยข้อเสนอของ
กระทรวง 
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท  และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่
กระทรวงร้องขอ 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางอาญา 

 
 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดหรือค าสั่งตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา  ๕๕  
วรรคสอง  อันเป็นที่สุด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร  อาจารย์  
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าการในทางเพศ  
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๗๙ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งเกี่ยวกับการอุดมศึกษา  ไม่ว่า
จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่า  
จะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๘๐ มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งก าหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ที่ ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หลักสูตรการศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญ 
ในการเสริมสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาก าลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  รวมทั้ง 
มีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย  เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ  สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นอิสระทางวิชาการ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง  และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้  อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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กฎกระทรวง 

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

เข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน  

ผลการเรียนระดับปริญญา  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา   

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ

ปริญญาโทสองปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนนิการหลกัสูตรระดบั

ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕
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(๗) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรีสองปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๘) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๙) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑๐) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๑๒) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เ ร่ือง  แนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกติระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๑๓) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เ ร่ือง  แนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๑๔) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ ร่ือง  แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิด 
และด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญา  ในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   
๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

(๑๕) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ ร่ือง  นโยบายการยกระดับมาตรฐ าน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  

และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา   
และข้อก าหนดขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เ พ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ   
ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลกัสตูร
การศึกษา  คุณลักษณะ  คุณภาพ  และเกณฑ์อื่นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล   
การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ  หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา   

“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“ระบบทวิภาค”  หมายความว่า  ระบบการจัดการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา  โดยแบ่งออกเปน็
สองภาคการศึกษาปกติ  และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบห้าสัปดาห์ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  ในการส่งเสริม  

การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ 

ข้อ ๕ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 
(๑) มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
(๒) มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(๓) มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ ๖ มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็น

จ านวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวภิาค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสองปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่

หกสิบหน่วยกิต 
(๒) หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสามปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่

เก้าสิบหน่วยกิต   
การส าเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง  ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอนุปริญญาด้วย 
ข้อ ๗ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เ รียนคิดเป็น

จ านวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวภิาค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสี่ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

หนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยกติ 
(๒) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติห้าปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่

หนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยกิต 
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(๓) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่าหกปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสบิหนว่ยกิต 

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
การส าเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง  ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีด้วย 
ข้อ ๘ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเปน็

จ านวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวภิาค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มีจ านวน

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ายีส่ิบสีห่น่วยกติ   
(๒) หลักสูตรปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่สามสิบหกหนว่ยกติ 
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก  กรณีผู้เรียนส าเร็จปริญญาตรี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เจ็ดสิบสองหน่วยกิต  ส าหรับกรณีผู้เรียนส าเร็จปริญญาโท  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าสี่สิบแปด
หน่วยกิต 

การส าเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง  ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละระดับคุณวุฒิด้วย 

ข้อ ๙ ให้คิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามขอ้  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหนว่ยกิต 
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกติ 
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกติ 
(๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงง าน

หรือกิจกรรมนั้น ๆ   ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับหนึง่หน่วยกิต 
(๕) การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหนว่ยกิต 
(๖) วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   

ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหนว่ยกิต 
(๗) กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น   

การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต  ให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลาการศึกษา
และการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวภิาคโดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๐ มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา  หรือหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโทสองปริญญา  ในสาขาวิชาที่ต่างกัน  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เ รียนคิดเป็นจ านวน  
หน่วยกิตรวมตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  และต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ  
ของทั้งสองปริญญานั้น 

ข้อ ๑๑ มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  หรือหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก  ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชา  ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้
ของผู้เรียนคิดเป็นจ านวนหน่วยกติรวมตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  และต้องมีผลลพัธ์การเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของทั้งสองปริญญานั้น 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนยีบตัร
บัณฑิตชั้นสูง  ต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้

(๑) ชื่อปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และสาขาวิชา   
(๒) ปรัชญา  วัตถุประสงค์  และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(๓) โครงสร้างหลักสูตร  รายวิชาและหน่วยกติ   
(๔) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(๕) ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร  ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์   
(๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(๗) การประเมินผลการเรียนและเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 
(๘) การประกันคุณภาพหลักสูตร   
(๙) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลกัสูตร 

(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดเกณฑ์ซึ่งเป็นรายละเอียดในแต่ละรายการตามวรรคหนึ่ง  

ให้เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงได้ 

ข้อ ๑๓ เ พ่ือประโยชน์ ใ นการส ร้างความ ม่ันใจในคุณภาพของผู้ส า เ ร็จการศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรการศึกษา 
ในแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว   
ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  และน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้   
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๑๔ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  เพ่ือเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาในอีกสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  ให้เทียบโอนได้ตามหลักการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน   
และมีสาระส าคัญครอบคลุมรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๓) มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตรวมที่รับเทยีบโอนไม่เกนิสดัส่วนที่คณะกรรมการก าหนด 
(๔) หลักการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๕ การสะสมผลการเรียนรู้เ พ่ือคุณวุฒิตามระดับ  เ พ่ือพัฒนาตนเอง  หรือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  เ พ่ือส าเร็จหลักสูตรการศึกษาหรือเพ่ือขอรับปริญญา  ให้กระท าได้โดยระบบคลัง  
หน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

(๑) การน าผลการเรียน  ผลลัพธ์การเรียนรู้  สมรรถนะ  หรือประสบการณ์มาเทียบหน่วยกิต
และสะสมในคลังหนว่ยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน 

(๒) การไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองอายุ  คุณวุฒิของผู้เรียน  และระยะเวลาในการเรียน 
(๓) การลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต  โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลา 

ในการสะสม 
(๔) การลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกติในสถาบนัอุดมศึกษามากกว่าหนึง่แห่งได้ 
ข้อ ๑๖ การเทียบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศกับหลักสูตร

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเ ร็จการศึกษา  โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น  หรือได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือวิชาการของประเทศนัน้  

(๒) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบได้กับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๗ การเทียบหลักสูตรการศึกษาที่ จัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
หน่วยงานของเอกชน  กับหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรการศึกษาที่ขอเทียบต้องจัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ของเอกชน  ที่มีวัตถุประสงค์  หน้าที่และอ านาจในการจัดหลักสูตรดังกล่าว 

(๒) เ ป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบได้กั บมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕
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ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
เผยแพร่หลักสูตรที่ให้ปริญญาทั้งที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ข้อ ๒๐ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและสนับสนนุการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๒๑ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น  ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้ เรียน  
คณาจารย์  และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกวา้งขวาง 

ข้อ ๒๓ หลักสูตรการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนอยู่หรือที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบตามมาตรา  ๕๕   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบ้ังคับ  ให้ถือวา่
เป็นการด าเนินการตามกฎกระทรวงนีแ้ล้ว 

ข้อ ๒๔ ในวาระเร่ิมแรก  การใด ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา   บรรดาที่ถูกยกเลิก 
โดยกฎกระทรวงนี้  ซึ่งด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันทีก่ฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และสถาบันอุดมศึกษาไดแ้จ้ง
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศดั งกล่าว 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ  เว้นแต่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๒๖   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

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

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

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  โดยใช้ส าหรับหลักสูตร 

ที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
๓. ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“อาจารย์ประจ า”  หมายถึง  บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์ 

ศาสตราจารย ์ และต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับ   
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรืออนุมัติ   มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

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

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล  
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕
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ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  
ในกรณีนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน  ๒  คน 

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

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ   

“องค์กรภายนอก”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัท
ดังกล่าว  และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

“ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”  หมายถึง  การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐาน
รับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ   หรือหลักฐานรับรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณี 
ที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญา 
ตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาที่คณะกรรมการก าหนด 

๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ 
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ที่เป็นสากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอดุมศกึษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มคีุณภาพ  ต้องเป็นบุคคล
ที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง
บนฐานภูมิปัญญาไทยภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล 

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยอาจมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เน้นความรู้และทักษะ 
ด้านวิชาการ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  แต่ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศกึษาบางรายวชิา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยทางวิชาการที่ลุ่มลึก   หลักสูตร
ก้าวหน้าแบบวิชาการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   เน้นความรู้   สมรรถนะและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพหรือ 
มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ  โดยผ่านการปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ   

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  โดยถือ 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น  ๆ  
โดยครบถ้วน  และให้ระบุค าว่า  “ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

    สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรี   (ต่อเนื่อง)  
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการหรือทักษะวิชาชีพอยู่แล้วให้มีความรู้  
ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม  เพ่ือให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 
เชิงวิชาการ  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา  
และการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของการท างานตามสภาพจริง  
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ความตอ้งการนกัปฏิบัตขิั้นสูงตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร   

    ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
มาแล้ว  และหากเป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูง  โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยก าหนดให้
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ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว   และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับ 
การฝึกปฏิบัติขั้นสูงในองค์กรหรือสถานประกอบการ  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒   
ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  หรือเทียบเคียงได ้
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้ก าหนดระยะเวลา 
และจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น  ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษาเทียบเคียงได้ 
กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วยการเรียนรู้
เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบทวิภาค  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติการฝึกงานหรือ 
การฝึกภาคสนาม  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๗. การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๓. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๕ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 

การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลา 
การศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว 
เป็นผู้ก าหนด 

๘. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ   ๔  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต   
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 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ   ๕  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต   

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรีมีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า   ๖  ปี  มีจ านวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  หน่วยกิต   

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 
๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา 

เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อม

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

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวชิาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเปน็รายวชิาหรอืลักษณะ
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  และต้องแสดงการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจน 

  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้   ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ของหมวดวิชาเฉพาะ  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)   
ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๔๒  หน่วยกิต  ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎี
ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

้หนา   ๑๕
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  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต   

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว   วิชาเอกคู่    
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และวิชาโท
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  
หน่วยกิต  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต   

 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถ 
วัดมาตรฐานได้   โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา   

๑๐. คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และจ านวนอาจารย์ 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ 
การท างานในองค์กรแห่งนั้น  หรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๕  คน 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๓  คน   

้หนา   ๑๖
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   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหนา้ที ่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จะประกาศใช้ให้สามารถ 
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ส าหรับหลักสูตรที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา  หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้น 
หรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา   ตลอดระยะเวลาของ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   และหลักสูตรปริญญาตรี   
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง 

    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและ 
มีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๖  ป ี
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  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๕  คน 

    ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน
ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ   

    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๓  คน   

    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ   
๓  คน  และต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

    กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   พ.ศ.  ๒๕๖๕   
จะประกาศใช้  ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ส าหรับหลักสูตรที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา  หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือ 
การท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ป ี

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น   ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ   
ต้ อ ง มี อ าจ า รย์ ป ระจ า ร่ ว ม รั บผิ ด ชอบกระบวนการ เ รี ย นก ารสอนและ พัฒนานั กศึ กษา   
ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย   

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี
แบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษาในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า   
หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า   ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน 
หรือเทียบเท่า  จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

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

 ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้  โดยการอนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษา  แต่ต้อง 
ไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   

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

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องก าหนดให้ม ี
ค่าเทียบเคียงกันได้ 

 การพ้นสภาพโดยไม่ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  ให้ระบุชื่อปริญญา  ชื่อสาขาวิชา  และชื่อรายวิชา   

ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่คณะกรรมการรับรอง 
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕

42



๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้   หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอนปุรญิญา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

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

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

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

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

ศาสตราจารย์  และต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับ   
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

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

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

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

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

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ 

“องค์กรภายนอก”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัท
ดังกล่าว  และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

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

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

๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญา 

ของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ   
โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็น   
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  รวมทั้ง 
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

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

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

๗. การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง 

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

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๓. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า   ๔๕  ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ   
๑  หน่วยกิต 

 ๗.๕ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 
การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้เป็นไปตาม 
ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลา
การศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว 
เป็นผู้ก าหนด 

๘. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา   
 ๘.๑ หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ  ๒  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๖๐  หน่วยกิต   
 ๘.๒ หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ  ๓  ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต   
๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวชิา

เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน   

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๐.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

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

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

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

 ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิต 

แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้  โดยการอนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษา  แต่ต้องไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

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

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องก าหนดให้ 
มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

 การพ้นสภาพโดยไม่ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
๑๔. อนุปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  ให้ระบุชื่ออนุปริญญา  ชื่อสาขาวิชา   

และชื่อรายวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่คณะกรรมการรับรอง 
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๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

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

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้   หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

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

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

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)   
ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  โดยใช้ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน   

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

ศาสตราจารย์  และต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา   
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับ   
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

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

“คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร”  หมายถึง  คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชา  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  
ไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้  ให้หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร  หรือคุณวุฒิอื่น 
แต่มีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตร
สาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  โดยการพิจารณา
คุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
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“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ประเมินผล  และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตร 
ในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  ในกรณีนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน  ๒  คน   

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน  สามารถใช้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้ 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“นักวิจัยประจ า”  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน

หลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
“การตกลงร่วมผลิต”  หมายถึง  การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของ  
สภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ   

“องค์กรภายนอก”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว   
และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

๔. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  

Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่
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สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ ส าหรับ
สาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาที่คณะกรรมการก าหนด 

๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งเน้น 

การพัฒนานักวิชาการและนักวชิาชพีให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ของชาติ  ปรัชญาอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  
ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

 ทั้งนี้  ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ 
ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถในการ 
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  สังคม  
ประเทศ  และประชาคมโลก 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒   
ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  หรือเทียบเคียงได้ 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้ก าหนดระยะเวลาและ 
จ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น  ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษา
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา  
ของหน่วยการเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิตในระบบทวิภาค  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ   
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษา
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด   

๗. การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมงตอ่ 

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

 ๗.๓. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

 ๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ   
๑  หน่วยกิต 

 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

 ๗.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

 ๗.๗ กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 
การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้นับระยะเวลา
การศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว  
เป็นผู้ก าหนด 

๘. โครงสร้างหลักสูตร   
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  โดยแบ่งการศกึษา

เป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ๑  แบบวิชาการ  เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย  โดยการท าวิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ 

ในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ทั้งนี้   สัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษา  
รายวิชา  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  โดยอาจเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  หรือมีทั้ง
การศึกษารายวิชาและท าวทิยานิพนธ์  ซึ่งต้องท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  ๑๒  หน่วยกิต  โดยไม่อาจศึกษา
รายวิชาอย่างเดียวได้ 

  แผน  ๒  แบบวิชาชีพ  เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้
ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต   
และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 
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  แผน  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด  
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  ดังนี้ 

   แผน  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๔๘  หน่วยกิต 

   แผน  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๗๒  หน่วยกิต 

  แผน  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แผน  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แผน  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

๙. คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และจ านวนอาจารย์ 
 ๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๙.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ 

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๙.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่องในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

  กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน   

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕
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  ๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ท่ีสอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของ  
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๑.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้  แต่ทั้งนี้หากจะท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลงั
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  ๓  เรื่อง  
ภายใน  ๕  ป ี

 ๙.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ๙.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๙.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงาน  
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน 

   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕
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  ๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้   หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๒.๔ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้  แต่ทั้งนี้  
หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ   
๓  เรื่อง  ภายใน  ๕  ป ี

 ๙.๓ ปริญญาโท 
  ๙.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๙.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่องในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องเป็น 
ผลงานวิจัย 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน 

   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕
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  ๙.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง   
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ 
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า  ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

   ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๕  เรื่อง 

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

  ๙.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  โดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย  
รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงาน
ทางวิชาการ  ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง   
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ   
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๕  เรื่อง 
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   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

  ๙.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพ่ือรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๓.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้  แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท  ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย   
๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  ๓  เรื่อง  ภายใน  ๕  ปี 

 ๙.๔ ปริญญาเอก 
  ๙.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๙.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  โดยเป็นผลงาน 
ทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  คน 

้หนา   ๒๙
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   กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๙.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง   
โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
อย่างน้อย  ๑  คน  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

   ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เรื่อง 

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ 
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก  
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้น 

  ๙.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
โดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่า  ๒  คน  รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา
ของตนเอง  โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ   
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เรื่อง 

้หนา   ๓๐
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   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก  
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้น 

  ๙.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาของ  
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  ด้วย 

  ๙.๔.๖ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
หลังส าเร็จการศึกษา  อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกได้  แต่ทั้งนี้  หากจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย  ภายหลังส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  เรื่อง  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  ๓  เรื่อง  ภายใน  ๕  ปี   

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา 

  ๒) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา 
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  ๓) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด   
ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมี 
ความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายกรณี 

 ๑๐.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้  
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภา  
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๒. จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาในแต่ละหลักสูตรและ
ระดับการศึกษา  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด   

๑๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑ แผน  ๑  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  (ถ้ามี)   

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   
และเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง  ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อ  ๙.๓.๔  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
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และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่
ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

  ๑๓.๒.๒ แผน  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่าน 
การสอบประมวลความรู้  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอรายงาน 
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบที่สถาบันอุดมศกึษา
นั้นแต่งตั้ง  ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๓.๓.๑ แผน  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  

เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าใหด้ าเนินการโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศกึษา
แต่งตั้งตามข้อ  ๙.๔.๔  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  
และต้องเปน็ระบบเปิดใหผู้้สนใจเขา้รบัฟังได ้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิใ์นการสอบประกอบดว้ย  องค์ความรูใ้หม่
ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม  และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่
คณะกรรมการก าหนด  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  หรือ 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ  
ที่คณะกรรมการก าหนด  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  และเป็นผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เชิงสังคมและเศรษฐกิจ  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  หรือได้รับ
สิทธิบัตร  อย่างน้อย  ๑  สิทธิบัตร   

  กรณีผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์  วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย  ๓  คน  ที่เป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  ๑๓.๓.๒ แผน  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากวา่  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวดั
คุณสมบัติเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
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จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับการสอบปากเปล่าให้ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ตามข้อ  ๙.๔.๔  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วย  องค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม  
และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศที่คณะกรรมการก าหนด  หรือได้รับสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เชิงสังคมและเศรษฐกิจ 

  กรณีผลงานนวัตกรรม  หรือผลงานสร้างสรรค์  วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย  ๓  คน  ที่เป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ๑๓.๔ การพ้นสภาพโดยไม่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  ให้ระบุชื่อปริญญา  ชื่อสาขาวิชา   

และชื่อรายวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่คณะกรรมการรับรอง  พร้อมทั้งระบุหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๗  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๕   
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  รายละเอียด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕”   

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
๓. ในประกาศนี้   
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ   

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

ผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดขึ้นตามระดับ
การศึกษาแต่ละระดับ 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ  หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างานระหว่าง
การศึกษา 

๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ  ต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร  
สถาบันอุดมศึกษา  วิชาชีพ  ประเทศชาติ  และบริบทโลก  ประกอบด้วยอย่างน้อย  ๔  ด้าน  ได้แก่ 

 ๔.๑ ความรู้  (Knowledge)  หมายถึง  สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นคว้า  
หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร  ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ   หรือต่อยอด
ความรู้ในการประกอบอาชีพ  ด ารงชีวิต  อยู่ร่วมกันในสังคม  และพัฒนาอย่างยั่งยืน  ส าหรับการด ารงชีวิต
ในยุคดิจิทัล 

 ๔.๒ ทักษะ  (Skills)  หมายถึง  ความสามารถที่ เกิดจากการเรียนรู้   ฝึกฝนปฏิบัติ 
ให้เกิดความแคล่วคล่อง  ว่องไว  และช านาญ  เพ่ือพัฒนางาน  พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ  พัฒนาตน   
และพัฒนาสังคม  ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

 ๔.๓ จริยธรรม  (Ethics)  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อน 
ถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม  ศีลธรรม  และจรรยาบรรณ  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน  ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังผู้อื่น 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕
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 ๔.๔ ลักษณะบุคคล  (Character)  หมายถึง  บุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  และค่านิยม  
ที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์   วิชาชีพ  และสถาบัน  โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้   และการฝึก
ประสบการณ์จากหลักสูตร  ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

๕. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านในข้อ  ๔  ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ  เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

๖. สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในการผลิตบัณฑิตให้ได้ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยออกแบบและพัฒนาระบบและกลไก  หรือวิธีการ  พร้อมหลักฐาน  
เชิงประจักษ์  ส าหรับการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา  เพ่ือการ
รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษา 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๕
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รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านตามคุณวุฒิแต่ละระดับ 

ความรู้ (Knowledge) 
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ 

หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

โครงสร้างของความรู้ส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
1. ความรู้เชิงสาระ/หลักการ ความรู้เชิงกระบวนการ และความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
2. * ความรู้ที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยง การปรับใช้ การต่อยอดความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาและการท างานร่วมกัน
* หมายเหตุ ยกเว้นคุณวุฒิระดับอนุปริญญา

อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ส าหรับการน าไปใช้ท างาน
ตามบทบาทหน้าที่   

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้  ปรั บใช้ ความรู้ 
เพ่ือการพัฒนางาน  

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้ และเชื่อมโยงความรู้
ใหมเ่พ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้ และเชื่อมโยงความรู้
ใหม่ เพ่ื อการค้นพบ และ 
สร้างสิ่งใหม่ทีเ่ป็นที่ยอมรับ  

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้  และ เชื่ อ ม โ ย ง 
ส ร้ า ง อ งค์ ค ว าม รู้ ใ ห ม่ 
เชิงปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ทางวิชาชีพแบบองค์รวม 
และเป็นที่ยอมรับ 

ความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ต่อการน าไปปฏิบัติ ต่อยอด
ความรู้ เชื่อมโยงความรู้ และ
การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
ส ร้ า งองค์ ค ว ามรู้ ใ ห ม่  
ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ
อ้างอิงได้ และหรือปรับใช้ใน
บริบทอ่ืนได้ 

การสร้างสิ่งใหม่  หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งท าให้ได้ผลผลิตใหม่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งของ กระบวนการ ระบบ แนวคิด อันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความรู้ 
ความคิดริเริ่ม หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือมีการพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ และปรับปรุง ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทใหม่ วิถีชีวิตใหม่ หรือ
ความต้องการใหม่   

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หมายถึง กระบวนการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยประเภทต่าง ๆ ซึ่งท าให้ได้ผลผลิต หรือข้อค้นพบจากการวิจัย เป็นแนวคิด ทฤษฎี หรือสาระ
ความรู้ใหม่ที่ช่วยในการส่งเสริมหรือพัฒนาศาสตร์ในสาขานั้น หรือส่งเสริมให้เกิดการสร้างศาสตร์ใหม่แบบบูรณาการ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
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ทักษะ (Skills) 
ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความแคล่วคล่อง ว่องไว ช านาญ เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนาตน 

และพัฒนาสังคม ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

โครงสร้างของทักษะส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
1. ทักษะการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ หรือตามศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
2. ทักษะทั่วไป ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่น าไปสู่การพัฒนางาน วิชาชีพ การด ารงชีวิตและการท างานเพ่ือสร้างสรรค์

องค์กร และสังคม ซึ่งเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

1. ทักษะการเรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการปฏิบัติงานได้
ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด

๒. ทักษะด้านดิจิทัล 

๑. ทักษะการเรียนรู้        
การเรียนรู้ด้วยตนเอง      
ในการปฏิบัติ และ      
การปรับปรุงพัฒนางาน 
เพ่ือการประกอบอาชีพ 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล 

๑. ทักษะการเรียนรู้    
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
ในการปฏิบัต ิและ      
การปรับปรุงพัฒนางาน 
ให้มคีวามเป็นมืออาชีพ 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล 

๑. ทักษะการเรียนรู้       
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะการสร้างความรู้    
ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม
สร้างสิ่งใหม่ เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล 

๑. ทักษะการเรียนรู้         
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะการสร้างความรู้    
ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับเป็น       
ทีย่อมรับ และเป็น        
แนวปฏิบัติได้  

๒. ทักษะด้านดิจิทัล 

๑. ทักษะการเรียนรู้  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะการสร้างความรู้   
ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์เพ่ือสร้าง   
องค์ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับที่อ้างอิง 
หรือปรับใช้ในบริบทอ่ืนได้ 

๒. ทักษะด้านดิจิทัล 

หลักสูตรต้องอ้างอิงทักษะจากกรอบแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Top 10 Skills ของ World Economic Forum 
ตัวอย่างทักษะ : ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (inquiry skills) การคิดเชิงวิพากษ์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การแสดงเหตุผล (reasoning) 

ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) การเรียนรู้ (learning) การสื่อสาร (communication) ความร่วมมือรวมพลัง (collaboration) การท างานเป็นทีม (team working) 
ความเป็นผู้น า (leadership) ความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) การแก้ไขปัญหา (problem solving) การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการท างานที่หลากหลาย 
(multitasking skills)   
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จริยธรรม (Ethics) 
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน 

ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น 

โครงสร้างของจริยธรรมส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ   มีดังนี้ 
1. การกระท าที่เป็นไปตามกฎกติกา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม
2. การหลีกเลี่ยงการกระท าสิ่งที่ผิดกฎกติกาของสังคม และไม่ท าผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ หลักสูตรต้องก าหนดจริยธรรมที่เหมาะสมกับสาขาวิชาในแต่ละระดับคุณวุฒิ และจริยธรรมเฉพาะวิชาชีพที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ หรือประชาคมวิชาชีพ หรือ 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

    ตัวอย่างจริยธรรม : การกระท าที่มีจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีจิตใจเมตตา ความโอบอ้อมอารี การมีจิตสาธารณะ การรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

     การกระท าที่ไม่ถูกจริยธรรม เช่น การคัดลอกผลงาน การทุจริตทางวิชาการ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การลักขโมย 
การทุจริตการสอบ การฉ้อโกง การไม่กระท าตามสัญญา การโฆษณาสรรพคุณของสินค้าเกินจริง การกระท าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
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ลักษณะบุคคล (Character) 
ลักษณะบุคคล (Character) หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ค่านิยม ที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ 

และการฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

โครงสร้างของลักษณะบุคคลส าหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
1. ลักษณะบุคคลทั่วไป
2. ลักษณะบุคคลตามวิชาชีพ หรือตามศาสตร์ที่เก่ียวข้อง

ตัวอย่างลักษณะบุคคล : บุคลิกที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตร มีเสน่ห์ เป็นผู้น า นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีเมตตา กรุณา รักการท างานเป็นทีม ช่างสังเกต 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล ค่านิยมยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง การรักษาสิ่งแวดล้อม ความพอเพียง ความเท่าเทียมกันในสั งคม ความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับ 
ความแตกต่างในสังคม ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ความรับผิดชอบ อดทนในการท างานตามวิชาชีพ ความรอบคอบ ความละเอียดถี่ถ้วน เป็นแบบอย่างได้ บุคลิกภาพดี มีการสื่อสาร
ที่ดี คิดเป็นระบบ เชื่อมั่นในตนเอง มีสุนทรียนิยม มีศิลปนิสัย มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเล่น รักการแสดง เป็นนักบริหารจัดการ มีความคิดเชิงตรรกะ 
ความเป็นผู้ประกอบการ การรู้ดิจิทัล (digital literacy) และการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เช่น การรู้เทคโนโลยี (technology literacy) การรู้สารสนเทศ (information 
literacy) การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (visual literacy) การรู้การสื่อสาร (communication literacy) การรู้สังคม (social literacy) เป็นต้น 

     ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องก าหนดลักษณะบุคคลที่เป็นลักษณะบุคคลทั่วไปที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน ส่วนหลักสูตรวิชาชีพ ควรก าหนด
ลักษณะบุคคลเฉพาะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วย โดยอาจเลือกลักษณะบุคคลทั่วไปมาก าหนดเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 
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