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(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง  แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
-------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  แ ล ะ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า   สํ า ห รั บ เ ป็ น 
แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๖ มาตรา ๒๑(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ../๒๕๖4 เมื่อวันที่…………………… ๒๕๖4 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ….” 

 ๒. ให้ใช้ประกาศน้ีเป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุก
สาขาวิชา  โดยใช้สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ๓. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ให้มีคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 ๕. ระบบการจั ดการศึ กษา  เ กณฑ์มาตรฐานหลั กสู ต รทุ ก ระ ดับ กํ าหนด ใ ห้ ใ ช้ 
ระบบทวิภาคเป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ใช้ระบบทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว   สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ในระบบอ่ืนที่รองรับการเรียนรู้ในปัจจุบันได้   กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ันไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับการแบ่ง
ภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชา
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  ก า ร ฝึ ก ง า น ห รื อ ก า ร ฝึ ก ภ า ค ส น า ม  ก า ร ทํ า โ ค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ใ ด 
ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 
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 ๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมสําหรับโลก 
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน  
เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและ
คุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ดํารงตนเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติกําเนิด ร่วมมือ รวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์
และพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
  การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา น้ีควรเ ป็นการจัดกระบวนการเ รียนรู้ 
ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยอาจจัดการเรียนการสอนและสร้างเสริม
ประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

 ๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
  สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลิตบุคลากรในระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเป็น
อย่างย่ิงในการเปิดสอน และต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเป็นสําคัญ  รวมทั้งคํานึงถึงการ
ลดความซ้ําซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอ่ืน 

 ๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
  หลักสูตรน้ีจัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ 
  สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น รวมทั้งได้รับการ
ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม เพ่ือให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติเชิงวิชาการ 
  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ 
มีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องเน้นการบริหารจัดการเรียนการสอน 
ที่บูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของการทํางานตามสภาพจริง  เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนักปฏิบัติการข้ันสูงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
  ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหน่ึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  ๙.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร   นอกจากน้ัน ในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน 
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   ทั้งน้ี อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาฉบับปี พ.ศ. …. ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
สภาสถาบันกําหนด 
   สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายช่ือและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภท
ข้างต้นของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให้สาธารณชนและสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาของชาติ 
  ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ไ ด้กําหนดเรื่องน้ีไ ว้ ให้หมายถึง คุณวุฒิที่ เ ก่ียวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพ 
ของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอ่ืนแต่มีประสบการณ์ตรงที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริม 
ให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาน้ันบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ กําหนดไว้ 
ในหลักสูตร  โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบัน  
  ๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ของหลักสูตร กลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นตําแหน่ง 
ทางวิชาการที่ได้จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรน้ันๆ 
   กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
สําเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งน้ีหากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาํหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ช้ิน ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ช้ิน 
ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ช้ิน ภายใน ๕ ปี 
  ๙.๔ สํ าหรั บหลั กสู ต รปริญญาต รีที่ เ น้ นป ฏิ บั ติ การ  คํ า ว่ า  “ประสบการณ ์
ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิด
ประ โยช น์ กับสถานประกอบการ  หรื อหลั กฐาน รับรองมาตรฐานฝี มื อแรง งานห รือมี ผลงาน 
ทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว  
  ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิหรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ 
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและหรือวงการ
วิชาการตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์
กับเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบัน 
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 ๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
  ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การทําข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกน้ันๆ 
   องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ไ ด้รับ 
การรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
   หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสภาสถาบัน โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 
และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือน้ัน
สามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 
   ทั้งน้ี เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ บุคลากร
ที่ ม าจากองค์ ก รที่ มี ค ว ามร่ วมมื อ น้ันสามารถทํ าห น้ าที่ เ ป็ นอาจาร ย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ต ร ไ ด้ 
แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน 
   บุคลากรที่มาจากองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือเพ่ือทําหน้าที่อาจารย์ประจํา 
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับน้ันๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในรายวิชาและหลักสูตร  

 ๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย ทั้งน้ี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

 ๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อนกับงานของ
ผู้อ่ืน หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบการตรวจสอบที่เช่ือถือได้ 
  หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ําซ้อนกับงานของผู้ อ่ืน หรือมีการจ้างทํารายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ช้ินน้ัน 

 ๑3. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แผน ๑) 
  การ เ ปิดสอนหลั กสู ต รปริญญา เอก  (แผน  ๑ )  ซึ่ ง เ ป็นแผนการศึ กษาแบบ 
ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปน้ี 
  ๑3.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ ช้ีชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน 
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 
  ๑3.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเช่ือถือได้
และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
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  ๑3.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และ
สนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา 
  ๑3.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 

 ๑4. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๑4.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   ทั้งน้ี ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
ได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
  ๑4.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญา
เอก  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 
  ๑4.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 

 ๑5. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
  การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียด 
เก่ียวกับช่ือปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบ   ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเมื่อนําไปสมัคร
งานหรือศึกษาต่อ 

 ๑6. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
  สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฉบับปี พ.ศ. ….  โดยสภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับน้ีได้   ทั้งน้ี เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน 
  ในกรณีมีเหตุอันควรให้เช่ือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายจาก
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เข้าตรวจสอบและดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
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 ๑๙. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(..............................................................) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 


