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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

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

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการ  และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี  เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้อง รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค 
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน  
อาทิ  ระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแบ่งภาคการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การคิดหน่วยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎี 
และรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย  รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 
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 อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยให้ศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง   
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง 
หรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไม่ควรนํารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็น 
วิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา  เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ออกมารับใช้สังคม  
รวมท้ังมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง   
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่   

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร  และระดับอนุปริญญา)  
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน  เช่น  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เป็นต้น  ดังนั้น  
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างย่ิง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ  รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น   

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  

ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  ดังนั้น  จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ 
เท่านั้น  เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ  โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงาน   
ในสถานประกอบการ  และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้รับนักศึกษา   
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

 ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหน่ึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน 

ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  นอกจากนั้น  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน 
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  ทั้งนี้  อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศใช้  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจํา 

  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิที่ กําหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้  ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ  ISCED  
(International  Standard  Classification  of  Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ  และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ   

  กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ 
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้  แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
ในระดับปริญญาเอก  หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  ชิ้น  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  ชิ้น  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  
๓  ชิ้น  ภายใน  ๕  ปี   

 ๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ  คําว่า  “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”  
หมายถึง  การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ 
กับสถานประกอบการ  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว   

 ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ  จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้  
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา  
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับปริญญาโท  ให้ใชห้ลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์   
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๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต  หมายถึง  การทําข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทาง 
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ   

  องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น   

  หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ 
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้   

  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา  อาจารย์
ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ  และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ  
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย  ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  โดยใช้ระบบที่ทันสมัย  เช่น  ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

 หากพบว่ามีการคัดลอก  การซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  หรือมีการจ้างทํารายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 



  หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  
ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขานั้น ๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย  ๓  หน่วยงาน  
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑) 
 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑)  ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว  ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

 ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือได้  และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ  และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน 

 ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน   
 ๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ 
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใช่ส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโท  

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ให้เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ทั้งนี้  ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
ได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

 ๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  ๖  ปี  หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 
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๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ให้แสดงรายละเอียด

เก่ียวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เกิดปัญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้  ทั้งนี้  เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น   

 ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


