
 
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



(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 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“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 

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



(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 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



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
่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



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



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



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


