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กฎกระทรวง
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในบทนิยามคาว่า “มาตรฐานการอุดมศึกษา” ในมาตรา ๔ มาตรา ๖
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๗ (๖) และวรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และบทนิ ย ามคาว่า
“มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยข้ อ เสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึ กษาออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้ บัง คั บเมื่ อพ้ น กาหนดหนึ่ง ร้ อยแปดสิบ วันนั บแต่ วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริ ญ ญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการเที ย บโอน
ผลการเรียนระดับปริญญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อ ง แนวทางการจั ดการศึก ษาหลัก สูต รควบระดับ
ปริญญาโทสองปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิช าการระหว่ าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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(๗) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อ ง แนวทางการจั ดการศึก ษาหลัก สูต รควบระดับ
ปริญญาตรีสองปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙) ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดั บบั ณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๐) ประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ หารเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๒) ประกาศกระทรวงการอุด มศึ ก ษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรม เรื่ อง แนวทาง
การดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑๓) ประกาศกระทรวงการอุด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรม เรื่ อง แนวทาง
การดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑๔) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่ อง แนวปฏิบัติ ตามหลั กเกณฑ์การขอเปิด
และด าเนิ น การหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา ในระบบการศึ ก ษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวั น ที่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑๕) ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐ าน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“สถาบันอุ ดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัด การอุ ดมศึก ษาระดั บปริ ญญาและระดับ
ต่ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
และเกณฑ์ อื่ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ข้ อ ก าหนดขั้ น ต่ าของหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
และข้อกาหนดขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น
ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่ อ ใช้ เ ป็น เกณฑ์ ในการส่ งเสริ ม การก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูตร
การศึ ก ษา คุ ณลั ก ษณะ คุ ณภาพ และเกณฑ์อื่ นเพื่ อ ใช้เ ป็นเกณฑ์ใ นการส่ งเสริ ม การกากับดูแล
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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“มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ ก ษา” หมายความว่า มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดั บ อุด มศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ จาก
การศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ ประสบการณ์ ที่เกิด ขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรื อ การเรี ยนรู้ จริงในที่ทางาน
ระหว่างการศึกษา
“หลั ก สู ตรการศึก ษา” หมายความว่า หลั ก สูต รระดั บปริ ญญาและต่ ากว่ า ปริ ญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
“ระบบทวิภาค” หมายความว่า ระบบการจัดการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
สองภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าสัปดาห์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ ในการส่งเสริม
การก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ การติ ด ตามและประเมิ น ผล และการประกัน คุ ณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ข้อ ๕ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย
(๑) มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
(๒) มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(๓) มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๖ มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิด เป็ น
จานวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวิภาค ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสองปี มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
หกสิบหน่วยกิต
(๒) หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติสามปี มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
เก้าสิบหน่วยกิต
การสาเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอนุปริญญาด้วย
ข้อ ๗ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เ รียนคิด เป็ น
จานวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวิภาค ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึก ษาปกติสี่ปี มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติห้าปี มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยกิต
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(๓) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่าหกปี มีจานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบหน่วยกิต
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต
การสาเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีด้วย
ข้อ ๘ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็น
จานวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวิภาค ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัต รบั ณฑิตและหลักสูต รประกาศนียบัต รบั ณฑิต ชั้นสูง มีจานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ายีส่ ิบสีห่ น่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก กรณีผู้เรียนสาเร็จปริญญาตรี มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
เจ็ดสิบสองหน่วยกิต สาหรับกรณีผู้เรียนสาเร็จปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่าสี่สิบแปด
หน่วยกิต
การสาเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละระดับคุณวุฒิด้วย
ข้อ ๙ ให้คิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ดังต่อไปนี้
(๑) รายวิ ช าภาคทฤษฎีที่ใ ช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้ อยกว่า สิบ ห้า ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ าสามสิบ ชั่วโมงต่อ ภาคการศึ ก ษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
(๔) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึง่ หน่วยกิต
(๕) การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่ว โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
(๖) วิ ท ยานิ พนธ์ที่ ใช้ เวลาศึ กษาค้ นคว้า ไม่น้ อยกว่ า สี่สิ บห้ า ชั่ว โมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
(๗) กิ จกรรมการเรี ย นอื่ น ใดที่ ส ร้ า งการเรี ย นรู้ น อกเหนื อ จากรู ป แบบที่ ก าหนดข้ างต้น
การนับระยะเวลาในการท ากิ จกรรมนั้นต่อภาคการศึ กษาปกติให้ มีค่ าเท่ ากับหนึ่ง หน่วยกิต ให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้นับระยะเวลาการศึกษา
และการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาคโดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๐ มาตรฐานหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส องปริ ญญา หรื อ หลั กสู ตรควบระดับ
ปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เ รียนคิดเป็นจานวน
หน่วยกิตรวมตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ของทั้งสองปริญญานั้น
ข้อ ๑๑ มาตรฐานหลักสูต รควบระดั บปริ ญญาตรีและปริ ญ ญาโท หรื อ หลักสูต รควบระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชา ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้
ของผู้เรียนคิดเป็นจานวนหน่วยกิตรวมตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด และต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของทั้งสองปริญญานั้น
ข้อ ๑๒ หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับปริญญา ประกาศนียบั ตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และสาขาวิชา
(๒) ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้
(๓) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต
(๔) การจัดกระบวนการเรียนรู้
(๕) ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
(๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๗) การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
(๘) การประกันคุณภาพหลักสูตร
(๙) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร
(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดเกณฑ์ซึ่งเป็น รายละเอีย ดในแต่ละรายการตามวรรคหนึ่ ง
ให้เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงได้
ข้อ ๑๓ เพื่ อ ประโย ชน์ ใ นการสร้ า งความมั่ น ใจใ นคุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
สถาบั น อุด มศึกษาต้อ งมี ระบบการประกั นคุ ณภาพผลลัพ ธ์ก ารเรี ยนรู้ จริ งของทุ กหลั กสูต รการศึกษา
ในแต่ ล ะระดั บ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดับ อุด มศึ กษา และติ ด ตามประเมิน ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ดังกล่าว
ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และนาไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัด การ
หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ไ ด้ผลลัพ ธ์ก ารเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิ ดั งกล่ าวด้วย ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๔ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับอนุป ริญญา ปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง เพื่อเข้าศึกษาในระดับอนุ ปริ ญญา ปริญญาตรี หรือระดั บ
บัณฑิตศึกษาในอีกสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ให้เทียบโอนได้ตามหลักการดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น รายวิช าหรื อกลุ่ม รายวิช าในหลั กสูต รการศึ กษาที่ค ณะกรรมการรั บ รองมาตรฐาน
และมีสาระสาคัญครอบคลุมรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) เป็ น รายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิชาที่ประเมินผลการเรียนได้ไม่ ต่ากว่า ระดั บที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๓) มีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตรวมที่รับเทียบโอนไม่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) หลักการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๕ การสะสมผลการเรี ยนรู้เ พื่อ คุณวุฒิ ตามระดับ เพื่ อพั ฒ นาตนเอง หรื อ การเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต เพื่ อ ส าเร็ จหลั ก สู ต รการศึ ก ษาหรื อ เพื่ อ ขอรั บ ปริ ญ ญา ให้ ก ระท าได้ โดยระบบคลั ง
หน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
(๑) การนาผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ สมรรถนะ หรือประสบการณ์มาเทียบหน่วยกิ ต
และสะสมในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
(๒) การไม่มีข้อจากัดเรื่องอายุ คุณวุฒิของผู้เรียน และระยะเวลาในการเรียน
(๓) การลงทะเบียนเรี ยนและสะสมหน่วยกิต ได้ต ลอดชีวิต โดยไม่ มี เงื่อนไขของระยะเวลา
ในการสะสม
(๔) การลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึง่ แห่งได้
ข้อ ๑๖ การเที ย บหลั กสู ตรการศึ ก ษาของสถาบัน อุด มศึ กษาในต่ า งประเทศกับ หลักสูตร
การศึ ก ษาของสถาบัน อุดมศึก ษาในประเทศเพื่ อรั บ รองคุณวุฒิ ของผู้ สาเร็จการศึ กษา โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น หรือได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือวิชาการของประเทศนัน้
(๒) เป็ น หลั ก สูต รที่ มี ม าตรฐานเทีย บได้กั บมาตรฐานหลัก สูต รการศึ กษาระดั บอุ ดมศึกษา
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ข้อ ๑๗ การเที ย บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ จัด โดยองค์ ก รวิ ชาชี พ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ
หน่ ว ยงานของเอกชน กั บ หลัก สูต รการศึก ษาของสถาบัน อุด มศึ กษาเพื่ อ รั บรองคุณวุ ฒิข องผู้สาเร็จ
การศึกษา โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการศึกษาที่ขอเทียบต้องจัดโดยองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอานาจในการจัดหลักสูตรดังกล่าว
(๒) เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานเที ย บได้ กั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก
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๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๘ ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ต กรรม
เผยแพร่หลักสูตรที่ให้ปริญญาทั้งที่ดาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ตกรรม โดยข้อ เสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการไม่ รับ รองมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาของหลั ก สูต รการศึ ก ษาให้ ป ระชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กาหนด
ข้อ ๒๐ ให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่
ให้คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรื อ แนวปฏิ บัติ อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ได้
การออกประกาศหรื อ แนวปฏิบั ติต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งค านึง ถึง ความแตกต่า งหลากหลาย
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
ข้อ ๒๒ ให้ ค ณะกรรมการจั ดให้ มีก ารประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้
ทุ ก ห้ าปี นั บ แต่วั นที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บั งคั บ โดยรั บ ฟั งความคิ ดเห็นของสถาบั นอุ ดมศึ กษา ผู้ เรียน
คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง
ข้อ ๒๓ หลักสูตรการศึกษาที่สถาบันอุด มศึก ษาเปิดสอนอยู่ หรื อที่สถาบันอุด มศึก ษาแจ้ ง ให้
ส านั ก งานปลัด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ตกรรมทราบตามมาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นการดาเนินการตามกฎกระทรวงนีแ้ ล้ว
ข้อ ๒๔ ในวาระเริ่มแรก การใด ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึ ก ษา
ที่ ก าหนดไว้ ตามประกาศว่ าด้ว ยมาตรฐานหลั กสู ตรการศึก ษาระดั บอุ ดมศึ กษา บรรดาที่ถูกยกเลิก
โดยกฎกระทรวงนี้ ซึ่งดาเนินการอยู่ในวันก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และสถาบันอุดมศึกษาได้แจ้ง
ให้ ส านัก งานปลัด กระทรวงการอุ ดมศึก ษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรมทราบภายในหกสิบวัน
นั บ แต่ วั นที่ กฎกระทรวงนี้ป ระกาศในราชกิ จจานุเบกษา ให้ด าเนิน การต่ อไปตามประกาศดั งกล่าว
จนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกั บ มาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บั ญ ญั ติ ใ ห้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยข้อเสนอแนะและความเห็น ชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน คุณภาพการศึ ก ษา
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

